Lekarz POZ jest zobowiązany udostępnić
lekarzowi specjaliście wszelkie informacje
i wyniki badań diagnostycznych, którymi
sam dysponuje. Moment przejęcia pacjenta przez poradnię specjalistyczną zdejmuje w zasadzie z lekarza POZ powinność
prowadzenia diagnostyki, nie jest on obowiązany wykonywać w tym zakresie szczególnego rodzaju poleceń poradni specjalistycznej.

PRAWA PACJENTA
- TWOJE PRAWA

W

czasie leczenia pacjenta w poradni
specjalistycznej, lekarz specjalista jest
zobowiązany do wykonywania wszelkich
badań i ordynowania leków.

Lekarz, leczący pacjenta w poradni specjalistycznej, zobowiązany jest do pisemnego informowania kierującego lekarza
POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia,
rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym
o okresie ich stosowania i dawkowania
oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
Taka informacja powinna być przekazywana nie rzadziej, niż co 12 miesięcy. Lekarz
POZ może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta, zastosowane przez
lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli
posiada w/w informację.

Lekarz POZ wystawia zlecenia lekarskie
na wykonanie ambulatoryjnie świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarkę, także
zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz zleca wydanie pacjentom przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z przepisami.

Zasadą jest, że każdy lekarz, o ile tylko jest
upoważniony do orzekania o czasowej niezdolności do pracy, ma obowiązek wydać
pacjentowi zwolnienie lekarskie, jeżeli
orzeka czasową niezdolność do pracy. Dlatego pacjent nie może być odsyłany przez
lekarza specjalistę do lekarza POZ tylko
w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Dowiedz się więcej na:

www.twojeprawapacjenta.pl
Projekt „Prawa Pacjenta – Twoje Prawa”
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
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Lekarz jest zobowiązany do współpracy
z pielęgniarką w zakresie opieki nad
pacjentem.

Pacjent

wybiera lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ) poprzez pisemną
"deklarację wyboru". Wybór ten nie jest dla
pacjenta wiążący w sytuacji, gdy świadczenie
jest udzielane w ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo do opieki medycznej
ze strony lekarza POZ w zakresie jego
zadań, w szczególności do zapewnienia
dostępu do opieki ambulatoryjnej tzn.
w przychodni, ale także w domu chorego
oraz do badań diagnostycznych.

Lekarz koordynuje i dokonuje kwaliﬁkacji
do obowiązkowych szczepień ochronnych
i informuje o szczepieniach zalecanych.

Pacjent

może zostać skierowany przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na
konsultacje specjalistyczne lub do szpitala
tylko wówczas, gdy lekarz POZ uzna to za
konieczne.

Jeżeli

to pacjent występuję z żądaniem
skierowania do lekarza specjalisty lub szpitala, lekarz POZ może odmówić, jeżeli uzna
to za nieuzasadnione w świetle wskazań
medycznych. Odmowa skierowania pacjenta musi być odnotowana w dokumentacji
medycznej.

Pacjent zachowuje pełne prawo do korzystania z opieki poradni POZ w tym samym
czasie, w którym leczy się w poradni specjalistycznej. Wizyt w poradni nie może
pacjent odbywać jedynie w trakcie pobytu
szpitalnego.

Lekarz POZ wykonuje diagnostykę celem
postawienia lub wykluczenia diagnozy. Gdy
stwierdza konieczność kontynuowania
leczenia w poradni specjalistycznej, poradnia taka pacjenta przyjmuje, i wszelkie
kompetencje diagnostyczne przechodzą
na tę poradnię.

Lekarz POZ, kierując pacjenta do poradni
specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania: wyniki badań
diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, a także
istotne informacje o dotychczasowym
leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym
oraz zastosowanym leczeniu. W skierowaniu lekarz POZ wskazuje wstępne rozpoznania stanowiące przyczynę skierowania.

