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UCHWAŁA NR XLV/529/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r.
poz. 596 z późn. zm.1) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/305/13 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu
Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2013 r., poz. 1819 z późn. zm.3) wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu w § 9 ust. 1
następującego brzmienia:
„§ 9. W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się:
1. przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:
1) Szpital, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Izba przyjęć,
b) II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
c) Oddział II z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej,
d) Oddział III - psychogeriatrii,
e) Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku,
f) Oddział ogólnopsychiatryczny V,
g) Całodobowy pododdział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
h) Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy,
i) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
j) Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
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k) Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną,
l) Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn,
m) Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
n) Oddział opieki domowej,
o) Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie („psychosomatyczny”),
p) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet,
q) Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych,
r) Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu,
s) Pododdział dla sprawców przestępstw seksualnych,
t) Oddział rehabilitacji neurologicznej,
u) Dział diagnostyki obrazowej, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
– gabinet badań i zdjęć diagnostycznych,
– gabinet badań i zdjęć kontrastowych,
– gabinet USG,
v) Dział diagnostyki laboratoryjnej, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
– pracownia hematologii,
– pracownia chemii klinicznej i immunologii,
– pracownia analityki ogólnej,
w) Pracownia fizjoterapii i usprawnienia leczniczego, w skład której wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
– gabinet fizjoterapii,
– gabinet usprawniania,
z) Apteka szpitalna,
za) Zespół transportu sanitarnego,
2) Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne
i komórki organizacyjne:
a) Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek, w skład którego wchodzą:
- Specjalistyczna poradnia padaczek,
- Pracownia EEG,
b) Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, w skład którego wchodzą:
- Poradnia zdrowia psychicznego,
- Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi,
- Zespół leczenia środowiskowego,
- Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu,
- Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną, w skład którego wchodzi:
a) Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Bogdan Dyjuk

