Informacja

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Każdy ubezpieczony a także uprawniony do świadczeń zdrowotnych ma prawo wyboru lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej POZ i pielęgniarki POZ spośród tych, którzy
mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru takiego dokonuje się
poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji udostępniają placówki POZ, lekarze,
pielęgniarki i położne – zwani świadczeniodawcami).
UWAGA! W przypadku, gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie
posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna
faktycznego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do przychodni,
jest on dopisywany na deklaracji.

WAŻNE:
- zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie
ubezpieczonej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej
zmiany pacjent wnosi na konto Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę w wysokości 80 zł
(opłata nie dotyczy wyborów w sytuacji spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania pacjenta,
sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych
przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy),
- zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/
położnej POZ druku deklaracji i pacjent nie ma obowiązku powiadamiania poprzedniego
świadczeniodawcy o tej zmianie,
- placówka POZ (lekarz, pielęgniarka, położna) nie może uzależniać przyjęcia deklaracji
wyboru od uprzedniego dokonania obowiązującej opłaty na konto Funduszu i okazania się
dowodem tej wpłaty,
- nie ma obowiązku składania deklaracji wyboru np. pielęgniarki POZ czy położnej POZ w
tej samej poradni POZ, w której ubezpieczony złożył deklarację wyboru lekarza POZ, a
świadczeniodawca nie może uzależniać przyjęcia deklaracji wyboru od dokonania
równoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wykonywane są od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 - 18.00,
z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania
praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych.
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WAŻNE:
- pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem osób trzecich,
- w przypadkach uzasadnionych medycznie porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
- w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych
schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,

- w uzasadnionych przypadkach świadczenia lekarza/pielęgniarki/położnej POZ udzielane
są w domu chorego (tak zwana wizyta domowa),
- w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia
ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń
z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej bez składania deklaracji wyboru u świadczeniodawcy jako tzw. pacjent spoza listy
(poza Oddziałem wojewódzkim Funduszu do którego pacjent jest zgłoszony do ubezpieczenia i
poza miejscem zamieszkania ale za wyjątkiem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania i
gmin sąsiadujących),
- lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do
wykonania niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną
wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania i dołączenia do
skierowania wyników tych badań,
- lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki
zalecane przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną
informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii
(uzyskanie takiej informacji od lekarza specjalisty nie jest odrębnym świadczeniem opieki
zdrowotnej i nie jest konieczne zapisywanie się w kolejce osób oczekujących na uzyskanie tej
informacji o pacjencie) .

LEKARZE UPRAWNIENI DO WYDAWANIA KART DIAGNOSTYKI I
LECZENIA ONKOLOGICZNEGO:
- lek. med. Małgorzata Wojtczak
- lek. med. Maria Rogóż
- lek. med. Jacek Bijak
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-

lek. med. Wiesław Brąglewicz
lek. med. Beata Mogielska
lek. med. Anna Lachowska
lek. med. Krystyna Czekajska-Bem
lek. med. Przemysław Wzorek
lek. med. Iwona Janowska-Molenda

Świadczenia lekarza POZ obejmują:
- profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego
oraz
szczepienia ochronne,
- świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
- udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz
obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
- wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do
poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie
uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń
przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań
pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą,
rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania
świadczeń, takie jak:
- świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
- wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i - o ile w czasie tej wizyty
zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia
dziecka,
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- testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
- świadczenia profilaktyki gruźlicy;
- świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń
lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
- świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na
podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być
zrealizowane w domu pacjenta;
- świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których
występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę
położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:
- edukację w zakresie planowania rodziny;
- opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u
kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego)
tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
- opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca
życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
- opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po
operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu
wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie
skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
- wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie
zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu
pacjenta;
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- pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach
Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem
obejmuje powyższe świadczenie;
- opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:
- świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u
dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
- świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
- kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z
dodatnimi wynikami testów,
- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad
uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
- doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
- udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
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