Załącznik Nr 1 do umowy
Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych
przez lekarza w poradni ortopedycznej SPZOZ w Dęblinie
1. Obowiązki lekarza Poradni ortopedycznej (dalej: Poradnia) pełni lekarz udzielający
świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartej z nim umowy jako Przyjmujący
zamówienie zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Udzielającego zamówienia.
2. Lekarz podlega kontroli odnośnie udzielanych świadczeń zdrowotnych Dyrektorowi
Udzielającego zamówienia bezpośrednio.
3. Lekarz odpowiada za całość pracy Poradni podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w
Poradni.
4. Lekarz współpracuje w celu realizacji świadczeń z pracownikami etatowymi SP ZOZ w
Dęblinie i odpowiada w całości za realizowane świadczenia.
5. Lekarz zobowiązany jest znać i przestrzegać:
a) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.);
b) Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm. );
c) Kodeks etyki lekarskiej;
d) Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
e) Statut SP ZOZ w Dęblinie;
f) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.;
g) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
6. Lekarz zobowiązany jest:
a) dbać o powierzone mu przez Udzielającego zamówienia mienie;
b) przestrzegać tajemnicy służbowej, zasad etyki i deontologii lekarskiej;
c) do podnoszenia swoich kwalifikacji,
d) przestrzegać ustalonych godzin świadczenia usług medycznych wg harmonogramu,
e) pozostawać w stałej gotowości do pracy w czasie objętym umową,
f) znać wymogi NFZ dotyczące zakresu udzielanych świadczeń, realizowanych w
ramach podpisanej umowy cywilno-prawnej.
Do obowiązków lekarza należy:
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej,
na właściwym poziomie,
b) stosowanie skutecznych, współcześnie stosowanych metod postępowania leczniczego
i diagnostycznego,
c) dbanie o dostępność i ciągłość w udzielaniu świadczeń oraz o właściwą obsługę osób
korzystający ze świadczeń zdrowotnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
e) prowadzenie racjonalnej gospodarki lekami, środkami opatrunkowymi i sprzętem
medycznym,
f) nadzór nad właściwym stanem sanitarnym Poradni,
g) współudział w promocji zdrowia,
h) dbałość i nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta,
i) udzielanie chorym i przy ich akceptacji rodzinom informacji o stanie ich zdrowia,

j) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Udzielającego zamówienia,
k) inne czynności zlecone przez Udzielającego zamówienie.
Przed zakończeniem udzielania świadczeń zdrowotnych do obowiązków lekarza należy:
Poinformowanie Dyrektora Udzielającego zamówienia o wszystkich zauważonych podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych przypadkach naruszenia dyscypliny, niestosowania się do
zarządzeń i instrukcji przez personel Udzielającego zamówienie oraz o zajściach wywołanych
przez pacjentów ustnie lub pisemnie.
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Niniejsze zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przyjmuję do wiadomości i ścisłego
przestrzegania.
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