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Temat kontroli,
okres objęty
kontrolą

Realizacji świadczeń
lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w
kontekście
kierowania do
poradni
specjalistycznej lub
leczenie szpitalne.
Okres objęty kontrolą
rok 2018

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność
Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny
cząstkowe:
1. Pozytywnie oceniono przestrzeganie przez lekarza POZ
zasad wystawiania skierowań do leczenia szpitalnego w
przypadku
5 świadczeniobiorców.
Postępowanie
Świadczeniodawcy było zgodne z zapisami § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.),
zwanego dalej „OWU”.
2. Pozytywnie oceniono postępowanie Świadczeniodawcy
polegające na odmowie wydania, bez badania, skierowania
do szpitala w przypadku 1 świadczeniobiorcy (Nr poz.
załącznika do Protokołu kontroli: 8), który ze względu na
uraz kończyny dolnej zgłosił się bezpośrednio (bez
skierowania właściwego lekarza do szpitala) w dniu
zdarzenia do Izby Przyjęć szpitala w Połczynie-Zdroju. Zapis
art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018.617 ze zm.) stanowi
„Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po
uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności”.
3. Negatywnie oceniono postępowanie lekarza POZ w
przypadku 3 świadczeniobiorców, którym lekarz wystawił
skierowanie do leczenia szpitalnego nie załączając do niego
kopii badań diagnostycznych umożliwiających kierującemu
postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego
przyczynę skierowania.

Zalecenia pokontrolne
i skutki finansowe

Zobowiązano do:
w przypadku kierowania
pacjentów do leczenia
szpitalnego lub do poradni
specjalistycznej, postępowanie
zgodne z zapisami § 12 ust. 1
pkt 1-2 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 8 września 2015
r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz.U.2016.1146 ze zm.).

Skutki finansowe:
Brak

Takie postępowanie lekarza POZ jest sprzeczne z zapisami §
12 ust. 1 pkt 1-2 OWU, które stanowią: „§ 12 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.”

