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Poz. 214
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób
pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 96;
2) uchyla się załącznik nr 96 do zarządzenia;
3) w załączniku nr 132 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego.”;
4) w załączniku nr 136 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:
1) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:
a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
b) leczenie stomatologiczne,
c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,
d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;
2) w odniesieniu do apteki zakładowej-okręgowej:
a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Ambulatorium z Izbą Chorych oraz ambulatoriów z izbą chorych
aresztów śledczych i zakładów karnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie,
b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonywania
tych planów,
c) kontrola podmiotów leczniczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w odniesieniu do
problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.”;
5) w załączniku nr 148 w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla oddziału psychiatrycznego (ogólnego) – obszary właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Gliwicach, Jeleniej Górze,
Katowicach, Legnicy, Opolu, Świdnicy i we Wrocławiu oraz w szczególnych przypadkach – obszary właściwości pozostałych
sądów okręgowych;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
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Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2013 r. poz. 274, z 2014 r. poz. 97 i 176, z 2015 r. poz. 229, z 2016 r.
poz. 142 oraz z 2017 r. poz. 155.

