
Uchwała nr 241/XXXVI/09
w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, przy ul.
Batorego 44

UCHWAŁA NR 241/XXXVI/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku, przy ul. Batorego 44

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  2 i  art.  12 pkt  11 ustawy z  dnia  5 czerwca  1998 r.  o  samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz.
89 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Statut Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, przy ul. Batorego 44,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą  moc  uchwały:  Nr 79/XI/1999  Rady Powiatu  w  Otwocku  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie
zatwierdzenia  Statutu  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Otwocku  oraz  Nr
203/XXVIII/2001 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Zespołu Publicznych Zakładów Opiek Zdrowotnej, oraz Nr 308/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Otwocku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

Statut  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Otwocku  został zatwierdzony  przez  Radę
Powiatu uchwałą Nr 79/XI/1999 z dnia 9 listopada 1999 roku.
Od chwili zatwierdzenia Statutu był on dwukrotnie zmieniany. Rada Społeczna ZP ZOZ dokonując kolejnych
zmian i aktualizując dotychczasową treść, uchwaliła nowy Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do
uchwały Nr 8/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.
W związku z powyższym proponuję, aby Rada Powiatu w Otwocku zatwierdziła Statut na podstawie art. 39
ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 14,
poz. 89 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

UCHWAŁA Nr 8/2009

Rady Społecznej
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

Na podstawie art. 39 ust. 2 i  3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 18 ust. 1 Statutu ZP ZOZ w Otwocku uchwala się,
co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.



§ 2

Uchyla się Statut uchwalony uchwałą Nr 79/XI/1999 r. Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 1999 r.
wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr 3/2009 Rady Społecznej ZP ZOZ w Otwocku z dnia 18 czerwca 2009 r. i uchwałę Nr
5/2009 Rady Społecznej ZP ZOZ w Otwocku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

§ 4

Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Społecznej  do  przedłożenia  Radzie  Powiatu  w  Otwocku
uchwalonego niniejszą uchwałą Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, do
zatwierdzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za RADĘ SPOŁECZNĄ
Przewodniczący Rady Społecznej

Krzysztof Boczarski

STATUT
ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OTWOCKU
(uchwalony w dniu 12.11.2009 r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jest samorządową osobą prawną
utworzoną przez Samorząd Powiatu w Otwocku, zwany w niniejszym Statucie „podmiotem, który utworzył
Zespół”,  którego  kompetencje  w  zakresie  tworzenia,  przekształcania  i  likwidacji  wykonuje  organ
stanowiący – Rada Powiatu w Otwocku.

§ 2

Zespół działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”;
2) niniejszego Statutu;
3) innych obowiązujących przepisów dotyczących działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3

Siedziba Zespołu znajduje się w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Rozdział II. Obszar działania, cele i zadania

§ 4

1. Podstawowym obszarem działania Zespołu jest obszar Powiatu Otwockiego.
2.  Zapis  ust.  1  nie  ogranicza  możliwości  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  Zespół  poza
podstawowym obszarem działania.

§ 5

1. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
2.  Realizując  cele  określone  w ust.  1,  Zespół uczestniczy w  przygotowywaniu osób  do  wykonywania
zawodu  medycznego  i  kształceniu  osób  wykonujących  zawód  medyczny  na  zasadach  określonych  w
obowiązujących przepisach prawa.

§ 6

1. Do podstawowych zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących:
1) podstawową opiekę zdrowotną;
2) ambulatoryjne  specjalistyczne  porady i  konsultacje  lekarskie,  badania  diagnostyczne  i  inne  zabiegi
medyczne;
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych;
4) leczenie stacjonarne w tym: hospitalizację, diagnozowanie i leczenie chorych w trybie całodobowym lub
całodziennym w zakresie specjalności reprezentowanych przez Szpital, o którym mowa w załączniku Nr 1
do Statutu.
5)  udzielanie  stacjonarnych  świadczeń  zdrowotnych  jednodniowych  w  ramach  specjalności
reprezentowanych w Zespole.
2. W Zespole udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny:
1) anestezjologii i intensywnej terapii;
2) chirurgii ogólnej;
3) chorób wewnętrznych;
4) dermatologii;
5) diagnostyki laboratoryjnej;
6) diagnostyki obrazowej;
7) endokrynologii;
8) gastrologii;



8) gastrologii;
9) ginekologii i położnictwa;
10) kardiologii;
11) laryngologii;
12) medycyny rodzinnej;
13) neonatologii;
14) neurologii;
15) medycyny pracy;
16) psychiatrii;
17) okulistyki;
18) ortopedii i rehabilitacji;
19) onkologii;
20) pediatrii;
21) rehabilitacji i fizykoterapii;
22) urologii;
23) stomatologii.
3.  Dla  osób  uprawnionych  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  do  nieodpłatnej  opieki
zdrowotnej,  Zespół udziela świadczeń zdrowotnych, na zasadach i  warunkach określonych w przepisach
dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie określonym w
umowach zawartych z podmiotami finansującymi ich udzielanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Bez  względu na okoliczności,  Zespół nie może odmówić udzielenia  świadczenia  zdrowotnego osobie
znajdującej  się  w  stanie  nagłego  zagrożenia  zdrowotnego  tj.  w  stanie  polegającym na  nagłym lub
przewidywanym w krótkim czasie  pojawieniu się  objawów pogarszania  zdrowia,  którego  bezpośrednim
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji  organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia,
wymagającego podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
5. Ponadto w razie potrzeby Zespół w oparciu o obowiązujące przepisy prawa realizuje zadania na rzecz
bezpieczeństwa i obronności państwa.

§ 7

W wykonywaniu zadań określonych w § 6, Zespół współdziała z:
1) innymi  zakładami opieki  zdrowotnej  i  osobami  wykonującymi zawód medyczny poza zakładem opieki
zdrowotnej;
2) odpowiednimi uczelniami medycznymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
3) instytucjami  prowadzącymi  działania  sanitarno-epidemiologiczne oraz  właściwymi stacjami sanitarno-
epidemiologicznymi;
4) innymi instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz ochrony zdrowia.

§ 8

Zespół może  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  odpłatnie  osobom  nieuprawnionym  do  korzystania  ze
świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  oraz  prowadzić  pozamedyczną
działalność  gospodarczą  pod  warunkiem,  że  działalność  ta  nie  spowoduje  ograniczeń  w  udzielaniu
świadczeń  realizowanych  na  podstawie  umów  zawartych  przez  Zespół  z  podmiotami  finansującymi
udzielanie tych świadczeń ze środków publicznych oraz, że będą przestrzegane ograniczenia wynikające z
art. 1 ust. 4 i 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Rozdział III. Organy Zespołu

§ 9

1. Organem zarządzającym Zespołem i kierującym jego pracą, a także odpowiedzialnym jednoosobowo za
jego działalność jest Dyrektor Zespołu.
2. Zarząd Powiatu w Otwocku zatrudnia i zwalnia Dyrektora ZP ZOZ.
3. Zarząd Powiatu w Otwocku nawiązuje z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy na podstawie powołania lub
umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną o zarządzanie  Zespołem, na wniosek lub po
zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
4.  Postanowienie  ust.  3  stosuje  się  odpowiednio  przy  rozwiązywaniu  stosunku  pracy  lub  umowy
cywilnoprawnej o zarządzanie Zespołem z Dyrektorem Zespołu.
5. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należy podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania Zespołem, nie
zastrzeżonych niniejszym Statutem i innymi przepisami prawa dla innych organów.
6. Dyrektor Zespołu reprezentuje Zespół na zewnątrz i  dokonuje za Zespół jako pracodawca czynności z
zakresu prawa pracy w stosunku do jego pracowników.

§ 10

Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zespołu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych w
warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami;
2) należyta gospodarka mieniem Zespołu oraz mieniem Samorządu Powiatu Otwockiego przekazanym w
użytkowanie Zespołowi;
3) współpraca z organizacjami zawodowymi działającymi na terenie Zespołu, w zakresie spraw określonych
odrębnymi przepisami prawa;
4) współpraca z Samorządami terytorialnymi na obszarze działania Zespołu.

§ 11

Dyrektor nie  może zawierać umów ani  w inny sposób dysponować mieniem Zespołu, jeżeli  mogłoby to
spowodować  ograniczenie  w  wykonywaniu  świadczeń  zdrowotnych,  do  udzielania  których  Zespół jest
obowiązany  na  podstawie  umów  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  zawartych  z  podmiotami
finansującymi ich udzielanie ze środków publicznych.

§ 12

1. Nadzór nad Zespołem sprawuje podmiot, który utworzył Zespół.
2. Kompetencje podmiotu, który utworzył Zespół, w stosunku do Zespołu, określają odrębne przepisy, w
tym w  szczególności  ustawa  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  i  ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

§ 13

1.  Organem inicjującym i  opiniodawczym podmiotu,  który  utworzył Zespół oraz  organem doradczym
Dyrektora  Zespołu  jest  Rada  Społeczna,  zwana  dalej  „Radą”,  powoływana  i  odwoływana  przez  Radę



Dyrektora  Zespołu  jest  Rada  Społeczna,  zwana  dalej  „Radą”,  powoływana  i  odwoływana  przez  Radę
Powiatu w Otwocku.
2. W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym:
jako przewodniczący - Starosta Otwocki lub osoba przez niego wyznaczona,
jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Otwocku w liczbie 6 osób.
3. Do kompetencji Rady należą zadania, szczegółowo określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
5. Rada Społeczna działa do dnia powołania nowej Rady.
6. Szczegółowy sposób pracy oraz zasady obsługi administracyjnej Rady, określone są w regulaminie Rady.
Regulamin ustala Rada, a zatwierdza Rada Powiatu w Otwocku.
7. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dyrektor Zespołu.
8. Od uchwał Rady, Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył Zespół.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa

§ 14

1.  Zespół  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  zakładach  opieki
zdrowotnej.
2. Wartość majątku Zakładu określają Fundusz Założycielski i Fundusz Zespołu.

§ 15

1. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
1) z  odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na  podstawie  umowy,  chyba  że  przepisy odrębne
stanowią inaczej;
2)  na  realizację  programów zdrowotnych,  w rozumieniu  przepisów o  świadczeniach opieki  zdrowotnej
finansowanych  ze  środków  publicznych  i  programu  Zintegrowane  Ratownictwo  Medyczne,  w  tym  na
niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na
podstawie umowy i w zakresie w niej określonym;
3) na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
4)  z  wydzielonej  działalności  gospodarczej  innej  niż  wymieniona  w pkt.  1  i  2,  a  w  szczególności  w
zakresie:
a) usług zdrowotnych nie objętych finansowaniem ze środków publicznych,
b) wynajmu i dzierżawy,
c) usług hotelowych,
d) usług szkoleniowych,
e) usług doradczych,
f) organizacji konferencji i sympozjów naukowych,
g) handlu środkami zaopatrzenia medycznego i innymi artykułami przemysłowymi,
h) pobierania opłat za wjazd na teren szpitala lub prowadzenia parkingu,
i) usług żywienia i gastronomii,
j) wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.
5) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności i pomocy publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z
zastrzeżeniem art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2.  Zespół może  zaciągać kredyty i  pożyczki  do  wysokości,  która  nie  przekracza  10% rocznego  planu
finansowego.
3. Jeżeli wysokość pożyczki lub kredytu jest wyższa od określonej w ust. 2, wymagana jest zgoda Rady
Powiatu w Otwocku.

§ 16

1. Zespół ubezpiecza swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej.
2. Zespół ubezpiecza majątek stanowiący własność Zespołu oraz mienie przekazane mu w użytkowanie a
stanowiące własność Samorządu Powiatu w Otwocku.

Rozdział V. Struktura organizacyjna

§ 17

1. W strukturze organizacyjnej Zespołu wyodrębnia się:
1) pion medyczny;
2) pion ekonomiczny;
3) pion administracyjny;
4) pion księgowy;
5) pion nadzoru organizacyjno-prawnego i spraw osobowych.
2. Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych wchodzących w skład pionu medycznego zawiera załącznik
Nr 1 do niniejszego statutu.
3. Do rozpatrywania lub załatwiania określonych problemów i zadań występujących w działalności Zespołu,
w razie potrzeby lub w przypadkach określonych w przepisach odrębnych, powoływane są przez Dyrektora
odpowiednie zespoły robocze lub komisje.

§ 18
1.  Organizację  i  porządek procesu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole,  a  w  szczególności:
przebieg  procesu  udzielania  świadczeń zdrowotnych w Zespole,  organizację  i  zadania  poszczególnych
jednostek  organizacyjnych  zespołu,  zakresy  czynności  samodzielnych  stanowisk  pracy  i  innych
pracowników oraz warunki  współdziałania między nimi, warunki  współdziałania z  innymi zakładami opieki
zdrowotnej  w  zakresie  zapewnienia  prawidłowości  diagnostyki,  leczenia  pacjentów  i  ciągłości
postępowania, prawa i obowiązki pacjenta, obowiązki Zespołu w razie śmierci pacjenta, ustala Dyrektor
Zespołu w regulaminie porządkowym Zespołu.
2. Regulamin porządkowy, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Radę Społeczną.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 19

Zespół  podlega  wpisowi  do  Rejestru  zakładów  opieki  zdrowotnej  prowadzonego  przez  Wojewodę
Mazowieckiego i do Krajowego Rejestru Sądowego.



Mazowieckiego i do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej.

§ 21

1. Niniejszy statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Otwocku.
2. Z datą zatwierdzenia  niniejszego  Statutu przez  Radę  Powiatu w Otwocku traci  moc Statut  Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, zatwierdzony przez Radę Powiatu w Otwocku w dniu
9 listopada 1999 r. (uchwała Nr 79/XI/1999 r.)

Przewodniczący
Rady Społecznej ZP ZOZ
w Otwocku
mgr Krzysztof Boczarski
Załącznik Nr 1
do Statutu ZP ZOZ w Otwocku

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

1. SZPITAL
Izba Przyjęć
Punkt Szczepień przy Izbie Przyjęć
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Intensywnej Terapii
Dział Anestezjologii
Oddział Pediatryczny
Punkt Szczepień przy Oddziale Pediatrycznym
Oddział Chirurgiczny
Oddział Urologiczny
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Sala Porodowa
Oddział Neonatologiczny
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Blok Operacyjny,
Dział Diagnostyki
Pracownia Serologii
Pracownia Bakteriologii
Pracownia Analityki Medycznej
Pracownia USG
Pracownia Endoskopii
Pracownia RTG
Sterylizatornia
Apteka szpitalna

2. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Leczenia zeza
Poradnia Otolaryngologiczna dla dorosłych
Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
Poradnia Urologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Profilaktyki chorób piersi
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Pracownia Fizykoterapii
Gabinet Zabiegowy – punkt pobrań
Pracownia EEG

3. PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Otwocku
Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego w Otwocku
Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej w Otwocku
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Otwocku
Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej w Otwocku
Poradnia (gabinet) medycyny szkolnej w Otwocku
Punkt szczepień w Otwocku
Gabinet zabiegowy w Otwocku
Ambulatorium ogólne w Otwocku
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) w Otwocku
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży w Otwocku
Opieka domowa, rodzinna w Otwocku
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska w Otwocku
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska w Otwocku
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Świdrze
Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego w Świdrze
Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej w Świdrze
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Świdrze
Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej w Świdrze
Poradnia (gabinet) medycyny szkolnej w Świdrze
Punkt szczepień w Świdrze
Gabinet zabiegowy w Świdrze
Ambulatorium ogólne w Świdrze
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) w Świdrze
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży w Świdrze



Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży w Świdrze
Opieka domowa, rodzinna w Świdrze

4. PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
Poradnia stomatologiczna w Otwocku
Poradnia stomatologii zachowawczej w Otwocku
Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia w Otwocku
Poradnia ortodontyczna w Otwocku
Poradnia chirurgii stomatologicznej w Otwocku
Poradnia stomatologiczna w Świdrze
Poradnia stomatologii zachowawczej w Świdrze
Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia w Świdrze
Poradnia protetyki stomatologicznej w Świdrze
Poradnia chirurgii stomatologicznej w Świdrze
Pracownia protetyki stomatologicznej w Świdrze
5.ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY
6.ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU
7.TRANSPORT SANITARNY


