Bochnia 31.12.2014

Regulamin Organizacyjny
Turnusu Leczniczego Schorzeń Układu Oddechowego organizowanego przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni
ul. Solna 2
I. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych
§1.
1.

Zarząd UKSB ustalił następujące terminy turnusów

DATA KONSULTACJI
06.01.2015
13.02.2015
06.03.2015
10.04.2015
08.05.2015
29.05.2015
19.06.2015
10.07.2015
31.07.2015
04.09.2015
09.10.2015
06.11.2015
27.11.2015

2.

ROZPOCZĘCIE
TURNUSU
19.01.2015
16.02.2015
09.03.2015
13.04.2015
11.05.2015
01.06.2015
22.06.2015
13.07.2015
03.08.2015
07.09.2015
12.10.2015
09.11.2015
30.11.2015

ZAKOŃCZENIE TURNUSU
03.02.2015
03.03.2015
24.03.2015
28.04.2015
26.05.2015
17.06.2015
07.07.2015
28.07.2015
19.08.2015
22.09.2015
27.10.2015
25.11.2015
15.12.2015

Ilość miejsc na turnusie jest ograniczona i uzależniona od poziomu kontraktu
zawartego przez

Uzdrowisko Kopalnia

Soli

Bochnia

Sp. z.o.o

z

Narodowym

Funduszem Zdrowia. Liczba pacjentów kwalifikowanych na poszczególne turnusy w
2013 roku wynosi 35 osób.

W przypadku ewentualnych zmian dotyczących ilości

realizowanych zakontraktowanych świadczeń Zarząd UKSB zastrzega sobie możliwość
zmiany limitu przyjęć pacjentów na poszczególne terminy turnusów.
3.

Przyjmowanie skierowań na turnus i ustalanie terminu realizacji świadczenia:
a) podstawą rejestracji jest druk skierowania dostarczony osobiście lub drogą
listowną wypełniony zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia:
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b) na rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii
skierować może lekarz specjalista prowadzący leczenie pacjenta pozostającego
pod opieką określonej poradni specjalistycznej: alergologicznej, laryngologicznej,
gruźlicy i chorób płuc, pulmonologicznej oraz rehabilitacji medycznej, która to
poradnia posiada podpisaną z NFZ umowę na realizację świadczeń medycznych.
c) pacjenci rejestrowani są na najbliższy wolny termin turnusu zgodnie z kolejnością
ustalonych

przez

Zarząd

UKSB

terminów.

Po

wyczerpaniu

limitu

miejsc

przewidzianych na dany termin turnusu uruchomiona zostaje rejestracja na
kolejny zaplanowany okres realizacji świadczenia.

II. Zmiana terminu
§2.
1.

Każda zmiana terminu planowanego świadczenia medycznego może nastąpić po
uzgodnieniu pomiędzy dwoma stronami osobiście lub telefonicznie i odnotowaniu we
właściwej dokumentacji w następujących okolicznościach:
•

rezygnacji pacjenta

•

zdarzeń losowych i chorobowych

•

p/wskazań do leczenia

III. Zasady postępowania w trybie pilnym
§3.
1.

Jeżeli z rozpoznania wstępnego na skierowaniu do leczenia, lub interwencji lekarza
kierującego wynikają wskazania do przyśpieszenia leczenia, kierownik NZOZ UKSB może
wyrazić zgodę na wcześniejsze ustalenie terminu.

IV. Postanowienia Ogólne
§4.
1.

Organizatorem turnusu leczniczego schorzeń układu oddechowego, zwanego dalej
turnusem, jest Zakład Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. z
siedziba w Bochni zwany dalej Organizatorem.
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2.

Uczestnikiem turnusu może być tylko i wyłącznie osoba dopuszczona do uczestnictwa na
podstawie aktualnie obowiązujących kryteriów ustalonych przez Organizatora. Kryteria
te są podawane do publicznej wiadomości.

V. Prawa i obowiązki uczestnika
§5.
1.

Uczestnicy turnusu zobowiązani są do:
- regularnego, aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- przestrzegania ustalonego czasu zajęć,
- przestrzegania porządku w wyznaczonych miejscach organizacji turnusu,
- stosowania się do zaleceń prowadzących turnus fizjoterapeutów,
- dbałości o mienie służące organizacji turnusu oraz o właściwe jego wykorzystanie
- bezzwłocznego zgłaszania prowadzącym turnus fizjoterapeutom informacji o złym
samopoczuciu i zmianach stanu zdrowia,
- informowania prowadzących turnus o planowanych nieobecnościach z podaniem
przyczyny absencji.

2.

Uczestnik ma prawo do:
- opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
- uczestnictwa

w

różnych

formach

zajęć

dodatkowych

wyznaczonych

przez

prowadzącego turnus.
3.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia uczestnik turnusu
poddawany rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii
prowadzonej przez Uzdrowisko Kopalnię Soli Bochnia, nie może w trakcie trwania leczenia
korzystać z żadnych innych refundowanych form świadczeń rehabilitacyjnych oferowanych
przez inne placówki medyczne realizujące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ.

4.
VI. Warunki uczestnictwa opiekuna w turnusie leczniczym.
§6.
1.

Uczestnictwo Opiekuna (obowiązuje jeden opiekun na rodzeństwo, w przypadku gdy
opiekun dziecka jest pacjentem realizującym świadczenia w ramach skierowania,
dodatkowa opieka nie przysługuje) w turnusie jest nieodpłatne tylko i wyłącznie wtedy
gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 8. W innych przypadkach jest on zobowiązany
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do uiszczenia opłaty w wysokości aktualnie obowiązującej i wyznaczanej przez Biuro
Obsługi Turystyki Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
2.

Opiekę nad dzieckiem na turnusie sprawować mogą:
- rodzice lub opiekunowie prawni,
- opiekun nie wymieniony wyżej jeżeli posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych.

3. Opiekunowie uczestników turnusu zobowiązani są do:
- sprawowania opieki nad uczestnikami turnusu przez cały okres jego trwania,
- ułatwienia uczestnikom turnusu adaptacji do warunków panujących w miejscach jego
organizacji, integracji w grupie, zapewnienia pomocy przy podstawowych czynnościach
fizjologicznych,
- organizowania uczestnikom turnusu zajęć z wykorzystaniem asortymentu
udostępnionego przez prowadzących turnus w okresach czasu niezagospodarowanych
przez fizjoterapeutów,
- przestrzegania ustalonego czasu zajęć,
- przestrzegania porządku w wyznaczonych miejscach organizacji turnusu,
- stosowania się do zaleceń prowadzących turnus fizjoterapeutów,
- dbałości o mienie służące organizacji turnusu,
- sprawowania kontroli nad właściwym użytkowaniem przez uczestników turnusu
udostępnionych multimedialnych ekranów edukacyjnych,
- bezzwłocznego zgłaszania prowadzącym turnus fizjoterapeutom informacji o złym
samopoczuciu i zmianach stanu zdrowia uczestników turnusu,
- informowania prowadzących turnus o planowanych nieobecnościach z podaniem
przyczyny absencji,
- przedstawienia, tylko i wyłącznie na życzenie Organizatora, zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zdolność do sprawowania opieki nad dzieckiem (w przypadku osób
starszych lub obciążonych schorzeniami, które są przeciwwskazaniem do pobytu
w kopalni).

VII. Organizacja turnusu.
§7.
1.

Datę i godziny trwania turnusu wyznacza Organizator.

2.

Zajęcia odbywają się wg regulaminu zajęć ustalonego przez Kierownika NZOZ
Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

3.

Obecność uczestników na zajęciach odnotowywana jest na listach obecności.
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4.

Uczestnika turnusu można skreślić z listy uczestników gdy zachodzą następujące
okoliczności:

- nieusprawiedliwiona nieobecność na turnusie,
- w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony porządek i dyscyplinę,
- nie wypełnia obowiązków przypisanych jemu lub jego opiekunowi,
- na wniosek uczestnika, rodziców lub opiekunów.

VIII. Obowiązki Organizatora turnusu.
§8.
1.

Kierownik Rehabilitacji odpowiedzialny jest za organizację pracy oraz bezpieczny
i prawidłowy przebieg turnusu:
a) ustala wewnętrzną organizację turnusu – określa zakresy obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników,
b) dba o powierzone mienie, przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej
i państwowej,
c) dba o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
§9.
Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2015 roku .
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