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Szpital powiatowy to placówka najbliższa lokalnemu pacjentowi
Szpital powiatowy to placówka, do której pacjent powinien trafiać w
pierwszej kolejności, taki, który jest najbliżej pacjenta i który posiada
przede wszystkim cztery podstawowe oddziały: interny, chirurgii,
ginekologii i położnictwa oraz pediatrii- mówi Waldemar Malinowski,
przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych,
organizatora I Ogólnopolskiej Konferencji „Miejsce szpitala powiatowego w
systemie opieki zdrowotnej”
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medycznej

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych działa od 2009 roku. Zrzesza 22
placówki działające na terenie województwa.

Polecane lektury
Głównym celem Konsorcjum jest wzmacnianie pozycji szpitali i udzielanie im wsparcia,
a także zajmowanie stanowisk we wszelkich sprawach związanych z ich statutową
działalnością, w szczególności w ich relacjach z organami władzy i administracji
rządowej, administracji samorządowej, dysponentami środków publicznych
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może mieć wpływ na wykonywanie zadań statutowych członków Konsorcjum.
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Konsorcjum przyjęło zasadę podejmowania działań związanych z realizacją swoich
celów, przy ścisłej współpracy z Konwentem Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Magdalena Okoniewska 15.05.14

Skomentowano 0 razy

Powrót na górę

Inne artykuły o zbliżonej tematyce
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kluczową rolę w zakresie zarządzania placówką medyczną – mówi Waldemar Malinowski,
przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Konsorcjum... Więcej »
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