
 

 

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż w komunikacie dotyczącym 

zaangażowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (poz)  w realizację świadczeń z zakresu 

chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu kontynuacji leczenia  akapit „(...) W przypadku 

wykonywania badań z adnotacją CITO sugerujemy pozostawienie z wynegocjowanego 

miesięcznego limitu punktów około 10-20% na zabezpieczenie wykonywania świadczeń w trybie 

pilnym(...)”  dotyczy wyłącznie zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 

W związku z powyższym poprawiony komunikat otrzymuje poniższe brzmienie: 

 

Pacjenci kontynuujący leczenie w w/w zakresie specjalistycznym, w szczególności 

wymagających zmiany opatrunku, zdjęcia szwów, wystawiania w przypadkach medycznie 

uzasadnionych  kontynuacji zwolnień lekarskich, czy też kierowania na zabiegi rehabilitacyjne,  

w myśl zapisu § 12 ust. 5 i 6 załącznika do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

20 października 2005 r. w sprawie zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz.1816), w przypadku kiedy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 

leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej w powyższym zakresie pisemnie 

poinformuje lekarza poz o rozpoznaniu, sposobie leczenia oraz ordynowanych lekach-lekarz poz 

może kontynuować leczenie. 

Dodatkowo wyjaśniamy, że lekarz poz zobowiązany jest do udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej zgodnie ze swoim zakresem zadań, integruje, koordynuje lub kontynuuje 

działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy poprzez innych 

świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych – zgodnie z powyższym 

rozporządzeniem. 

Gdańsk, dnia 11 września 2009 r. znak: WSS-W/ /EN/2498/2009/1 

Sprostowanie do komunikatu 

z dnia 16 07.2009  r. 



Ponadto informujemy, że pomieszczenia zakładów lub praktyk lekarskich wyposażone  

powinny być w niezbędny sprzęt medyczny do udzielania świadczeń lekarza poz, w tym m. in. 

podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych oraz zestaw do wykonywania zabiegów  

i opatrunków (pkt. 1.3 ppkt. 3 lit. g-h załącznika 3a do Zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ Prezesa 

NFZ z  dnia 5 listopada 2008 r. ze zm.) 

Reasumując:,  lekarz POZ w przypadkach uzasadnionych medycznie powinien kontynuować 

działania lecznicze w stosunku do swojego pacjenta zainicjowane przez innych 

świadczeniodawców. 

 

Podpisała: 

Dorota Pieńkowska 

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców tel. kontaktowy 058 321-86-26 


