
  

	
 

        

Łomianki 15.02.2021 r. 

INFORMACJA Dla:   
• Pacjentów,  
• Członków rodzin pacjentów,  
• Przedstawicieli ustawowych pacjentów,  

dotycząca wykonywania dodatkowych badań i konsultacji medycznych, wymaganych do przeprowadzenia 
procedur medycznych refundowanych w ramach NFZ.  
 
W związku z pojawiającymi się żądaniami pacjentów, ich rodzin oraz przedstawicieli ustawowych pacjentów 
dotyczącymi wystawiania przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej skierowania na dodatkowe badania 
diagnostyczne , procedury medyczne, czy też wydania zaświadczenia na zabieg na życzenie pacjenta lub lekarza 
specjalisty, informujemy, że Lekarze POZ nie mają uprawnień do wydawania skierowań na takie badania ani 
wystawiania jakichkolwiek zaświadczeń w tym zakresie.  

Lekarz POZ nie może kierować na badania ani wydawać zaświadczeń “na życzenie” pacjenta lub Lekarza 
specjalisty pod opieką którego znajduje się Pacjent.  

Lekarz POZ wykonuje jedynie badania KONIECZNE DO POSTAWIENIA ROZPOZNANIA.  

W przypadku zakwalifikowania Pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego 
leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala. 
Odsyłanie Pacjentów, do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub sugerowanie Pacjentowi, że może 
wykonać je we własnym zakresie, jest niezgodne z przepisami. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.): 

§ 8 ust. 1 Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie 
niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych 
związanych z udzielaniem tych świadczeń. 

§ 12 ust. 7 W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia 
operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje. 

§ 12 ust. 1 Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do 
leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania: 

1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, 
umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu 
postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania; 

2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu 
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