
 

2019-05-04 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

PODMIOTU LECZNICZEGO 
SZPITAL SKAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Podmiot leczniczy (zwany w dalszej części Podmiotem leczniczym lub Szpitalem) wykonuje 

działalność pod firmą: Szpital Skawina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
2. Siedzibą podmiotu leczniczego jest Skawina (32-050), ul. Tyniecka 15   
3. W celu wykonywania działalności leczniczej w podmiocie leczniczym Szpital Skawina Sp. z o.o. 

wyodrębnione zostały następujące przedsiębiorstwa: 
- Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick’a 
- Poradnie Przyszpitalne 
- Zespół Domowego Żywienia Małopolska 
- Zespół Domowego Żywienia 

§ 2 
Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą na podstawie: 

1. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
2. Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
3. Regulaminu organizacyjnego. 

§ 3 
Regulamin organizacyjny Podmiotu leczniczego określa w szczególności: 

1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpital Skawina Sp. z o.o. z 
zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach 
organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu, 

2. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu 
oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami, 

3. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 
4. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, 
5. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, 
6. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków 

publicznych, 
7. wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta, 
8. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu. 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 
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§ 4 

1. Szpital Skawina Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w następujących rodzajach i 
zakresach: 

a) W przedsiębiorstwie Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick’a podmiot leczniczy udziela 
świadczeń w rodzaju : stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które swoim zakresem 
obejmują: 
- leczenie stacjonarne w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-
ortopedycznej i chirurgii jednego dnia 
- badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego 
postępowania leczniczego; 
- leczenie operacyjne ran i ran zakażonych. 

Zakres udzielanych świadczeń odpowiada specjalnościom komórek organizacyjnych wchodzących w 
skład jednostki organizacyjnej Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick’a. 

b) W przedsiębiorstwie Poradnie Przyszpitalne podmiot leczniczy udziela świadczeń w rodzaju 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która swoim zakresem obejmuje: 
- leczenie ambulatoryjne w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-
ortopedycznej, gastroenterologii, onkologii, proktologii 
- badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego 
postępowania leczniczego 

Zakres udzielanych świadczeń odpowiada specjalnościom komórek organizacyjnych wchodzących w 
skład jednostki organizacyjnej Poradnie Przyszpitalne 

c) w przedsiębiorstwach Zespół Domowego Żywienia Małopolska i Zespół Domowego Żywienia 
podmiot leczniczy udziela świadczeń w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która swoim 
zakresem obejmuje: 
- leczenie ambulatoryjne  w dziedzinie żywienia pozajelitowego 
- żywienie pozajelitowe w warunkach domowych 

2. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z dysponentami 
publicznych środków finansowych oraz innymi podmiotami. 

Miejsce udzielania świadczeń 

§ 5 

1. Świadczenia zdrowotne w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki 
ambulatoryjnej są udzielane w pomieszczeniach siedziby Szpitala przy ul. Tynieckiej 15 w Skawinie 
spełniających wymogi fachowe i sanitarne określone w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa. 
Świadczenia w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej dotyczącej żywienia pozajelitowego  
udzielane są  również w miejscu pobytu pacjenta (tj. w warunkach domowych),  

2. Świadczenia w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w przedsiębiorstwie: Zespół 
Domowego Żywienia udzielane są w Poradni Żywieniowej przy ul. Zagórskiej 20/26  w Kielcach oraz 
w miejscu pobytu pacjenta (tj. w warunkach domowych) 

Cele i zadania podmiotu 

§ 6 
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1. Celem głównym Podmiotu jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych zgodnie z profilem 
poszczególnych komórek, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz 
innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia, z przepisów odrębnych lub umów 
zawartych z NFZ regulujących zasady ich wykonywania.         

2. Zadania Podmiotu są określone poprzez zadania poszczególnych jednostek lub komórek 
organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wskazane w § 9 

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu 

§ 7 

1. Szpitalem Wielospecjalistycznym im. Stanley Dudrick’a kieruje Dyrektor Szpitala, powołany 
przez zarząd Szpitala Skawina Sp. z o.o. 
2. Dyrektor  powołuje kierowników i ordynatorów poszczególnych komórek organizacyjnych, 
których zadaniem jest właściwa organizacja pracy i realizacja założonych celów. 

Do zadań Ordynatorów Oddziałów należy: 
a) zapewnienie ciągłości realizacji świadczeń medycznych; 
b) planowanie i organizowanie pracy zapewniające efektywne wykorzystanie czasu; 
c) zagwarantowanie przestrzegania praw pacjenta oraz norm etycznych; 
d) skuteczne i efektywne realizowanie kontraktów oraz zawartych umów; 
e) zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji świadczeń – zarówno dla pacjentów, jak i 
pracowników oddziału; 
f) współpraca z kierownikami innych komórek Szpitala. 

Kierownicy komórek: 

1) ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie zadań podległych im komórek organizacyjnych, a 
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, zakresu obowiązków, uprawnień i 
odpowiedzialności (zakresu czynności), uchwał członków zarządu, zarządzeń Dyrektora oraz 
niniejszego Regulaminu; 

2) podejmują decyzje dotyczące pracy poszczególnych komórek; 
3) zapewniają właściwą organizację pracy komórek; 
4) sprawują nadzór nad wykonywaniem pracy przez zespół danej komórki; 
5) dokonują oceny wyników pracy podległych pracowników i wnioskują o nagrody i kary dla 

poszczególnych pracowników; 
6) zapoznają nowo przyjętych pracowników z zasadami pracy na danym stanowisku; 
7) współpracują z kierownikami innych komórek organizacyjnych; 
8) nadzorują przestrzeganie procedur i instrukcji systemu zarządzania jakością właściwych dla 

pracy w danej komórce; 
9) wyznaczają swoich zastępców oraz określają zakres ich kompetencji podczas swojej 

nieobecności. 

Struktura organizacyjna 

§ 8 
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W ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego funkcjonują następujące przedsiębiorstwa, 
jednostki i komórki organizacyjne: 
I.        Przedsiębiorstwo:       Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick’a  
          Jednostka:                 Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick’a 
          Komórki:                         

- oddział chirurgii ogólnej i leczenia niewydolności przewodu pokarmowego – ordynator 
                                                            dr hab.n. med.  Stanisław Kłęk    
- oddział chirurgii onkologicznej -  ordynator dr n. med.  Piotr Szybiński 
- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej -  ordynator  dr Antoni Widawski 

- oddział chirurgii jednego dnia 
- blok operacyjny  - kierownik: dr Jerzy Sałówka, koordynator karty WHO: Marta Petrylak,  
  Kinga Wołek, Dagmara Lesner 
- izba przyjęć –  kierownik  dr Piotr Szybiński 
- laboratorium diagnostyczne -  mgr Cecylia Pałka 
- apteka szpitalna -  kierownik  mgr Magdalena Piętka 
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy oddziały szpitalne 

                Jednostka:    Zakład radiologii i diagnostyki obrazowej          
                Komórki:             
                - pracownia USG 
                - pracownia endoskopii 
                - pracownia RTG 
II.       Przedsiębiorstwo:       Poradnie Przyszpitalne  
          Jednostka:                 Poradnie Przyszpitalne    - kierownik Piotr Szybiński 
          Komórki:                     
          - poradnia chirurgii ogólnej   
          - poradnia chirurgii onkologicznej   
          - poradnia onkologiczna  
          - poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej 
          - gabinet diagnostyczno – zabiegowy ambulatorium 
          - poradnia gastroenterologiczna  
          - poradnia proktologiczna z poradnią stomijną 
          Jednostka: Zespół długoterminowej opieki domowej 
              Komórki:   Zespół długoterminowej opieki domowej 

III.      Przedsiębiorstwo:       Zespół Domowego Żywienia Małopolska 
          Jednostka:                 Zespół Domowego Żywienia Małopolska 
          Komórka:                   Poradnia żywieniowa 
  
IV.     Przedsiębiorstwo:       Zespół Domowego Żywienia 
          Jednostka:                 Zespół Domowego Żywienia 
          Komórka:                   Poradnia żywieniowa 
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Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstw 
podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania 

§ 9 
1. Do zadań jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 należy wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego i  ambulatoryjnego, a w szczególności: 

a) przeprowadzanie zabiegów operacyjnych w zakresie profilu komórek 
b) hospitalizacja pacjentów, 
c) udzielanie porad lekarskich, 
d) udzielanie konsultacji lekarskich, 
e) przeprowadzanie badań diagnostycznych, 
f) obejmowanie pełną opieką chorych żywionych pozajelitowo w tym: 

- dostarczanie mieszanin do żywienia pozajelitowego, preparatów, sprzętu  i niezbędnych 
środków opatrunkowych do domu pacjenta; 
- zabezpieczenie lekarsko-pielęgniarskie w domu chorego w zakresie wizyt planowych i 
doraźnych,  
- wykonywanie badań diagnostycznych; 
- szkolenie chorego i/ lub opiekunów,  
- zabezpieczenie kontaktu telefonicznego chorego z lekarzem i pielęgniarką 

2. Czynności pracowników komórek organizacyjnych wskazanych w § 8 określone są zakresem 
kompetencji danej specjalizacji lekarskiej i pielęgniarskiej. 

§ 10 
1. Poszczególne przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu zobowiązane są do 

współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego 
pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym. 

2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z 
poszanowaniem praw pacjenta.  

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych  

Szpital zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód 
medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.  

§ 11 
1. Szpital  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie z 

zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach 
organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, w sposób gwarantujący pacjentom 
najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.  

2. Rejestracja pacjentów odbywa się w następujących formach: osobiście, za pośrednictwem członków 
rodziny lub osób trzecich, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia 
zdrowotnego oraz elektronicznie przez stronę Szpitala www.szpitalskawina.pl. 
3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie 
ustalonym na podstawie wskazań medycznych, zgodnie z zasadami prowadzenia Listy oczekujących w 
dniach i godzinach ich udzielania.  
4.Szpital jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie. W razie wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a 
które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, Szpital w każdy dostępny sposób informuje 
pacjenta o zmianie terminu.  
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5. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W 
stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.  
6. Lekarze Szpitala kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania 
zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez 
płatników.  
7. Zakończenie leczenia, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:  

a) gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia, 
b) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. 

8.Jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy żąda zakończenia leczenia, podczas gdy stan 
zdrowia wymaga leczenia w warunkach domowych, Szpital może odmówić zakończenia leczenia do 
czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej.  
9. Osoba występująca o zakończenie leczenia na własne żądanie jest informowana o możliwych 
następstwach zaprzestania leczenia. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o zakończeniu leczenia 
na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w 
dokumentacji medycznej.  

§ 12 
1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital podlegają rejestrowaniu i monitorowaniu. 
2. Dane i informacje gromadzone w rejestrze usług medycznych są udostępniane organom 

administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego, organowi założycielskiemu, podmiotowi 
finansującemu udzielanie tych usług oraz samorządom zawodów medycznych z zachowaniem 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz o zapewnieniu tajemnicy lekarskiej.  

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi  

§ 13 
1. Szpital w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów 

oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi 
podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz 
tych pacjentów. 

2. Szpital oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom 
wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy: 

a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub 

innych osób; 
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w 
udzielaniu tych świadczeń; 

d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 
3. Szpital udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną 

pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z 

poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw 
pacjenta. 

5. Szczegółowe warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 
przedstawione są w umowach zawartych pomiędzy Szpital a danym podmiotem leczniczym. 

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie 

§ 14 
1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz 

zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie 
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obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń. 

2. Szpital udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1: 
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; 

po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona 
przez pacjenta za życia; 

b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów 
medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do 
wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 

d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do 
przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu 
leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli; 

e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, 
lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym 
postępowaniem; 

f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało 
przeprowadzone na ich wniosek; 

g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z 
prowadzonym przez nie postępowaniem; 

h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
rejestrów; 

i) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta; 
j) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, 
w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; 

k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez 
ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja 
dotyczy. 

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego Szpital Skawina Sp. o.o. lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź 
wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych. Szpital może przesłać dokumentację 
medyczną za pośrednictwem poczty np. poczty e-mail.  

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł za 1 stronę 
kopii zgodnie z art. 28 pkt 4. Ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o Prawach Pacjenta i Rzecznika 
Praw Pacjenta ( Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) 

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych i nieodpłatnych 

§ 15 
1. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.  
2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie w razie zawarcia przez Szpital umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz  osób ubezpieczonych w Narodowym 
Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych, zgodnie z warunkami umowy. 

3. Pacjent otrzyma świadczenia medyczne nieodpłatne zgodnie ze swoimi uprawnieniami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  Kryterium określającym sposób, zakres i czas ich udzielania 
jest aktualny stan wiedzy medycznej i potrzeby zdrowotne pacjenta oaz warunki umowy z NFZ.  

4. Świadczenia zdrowotne odpłatne będą udzielane po wniesieniu opłaty zgodnie z ustalonym 
Cennikiem usług medycznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego. 

§ 16 
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie 

ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób 
zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i 
przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 
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2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na liście 
oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych,  prowadzonej 
przez Szpital na potrzeby rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sposób organizacji 
udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych nie może w szczególności powodować ograniczenia 
dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 

3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są w terminie uzgodnionym  z pacjentem, według 
ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania. 

4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia 
finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia. 
     

§ 17 
1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez Zarząd Szpital Skawina Sp. z 

o.o. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Mgr Anna Szefer - Kłęk – Członek Zarządu ……………………………………. 

Dr med. Piotr Szybiński – Członek Zarządu        ………………………………. 

Skawina, 1 sierpnia 2017 r. 

 8


	Postanowienia ogólne
	Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

