
tr. l-, /-lc.--_\ , L_f 
" {n+ , c/-{ ł.-

Np,Z / Narodowego Funduszu Zdrowia
Prezes

znak,, cF iDsozlzl 1 3 l aP t 0 r!9 
1w l /łqg / il<KL Warszawa, dnia,ł,ł.-,85.,,,l.D't'3 ł

Pan

Cezary Rzemek
podsekretarz stanu

Ministerstwo zdrowia

I[Ww:r\
rclłsnmnrIlaną

rł, Flinr§terstwte z,

b,rffi4,L*

2fri3-05- 1 6

Departament Dialogu
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W odpowiedń na pismo MZ-DS-OP -50-16a7-n4/N</13 z dńa 29 kwienria 2013 roku

w sPrawie wąĘliwoŚci zgłaszanYch prz.ezuczestllków prowadzonego w ]Vfinisterstwi e Z,drońadialogu
sPołecmego ProsĘ o Prz),jęcie następującego stanowiska w kwestii akceptowarri a przez Frrndusz

"zńńadczeń o chorobie Przewlekłej wydanych pnez lekarą, prakĘkujących prywatrie,,, jako
dokumentu wystarczającego do wypisarria pacjentowi przez lekauapodstawowej opieki zdrowotrej lub
irurego specjalistę leku refundowanego.

KńdY lekarz, W odniesieniu do realŁowanego przez siebie procesu diagnos§lczrro_
terapeuĘcmego, w §rm równiez w odniesieniu do zakresu i sposobu wykorąrstania uąrskiwanych od
Pacjenta informacji dotYcącYchjego stanu zdrowia (takżetakich których autorem jest inny lekarz lecący
Pacjenta), Podejmuje decYzje w sPosób autonomicmy, świadom konsekwencji prawnych i zawodowych
z tYm nńryanYch, Fundusz nie ingeruje w autonomię łch decyji, Biorąc pod uwagę powszechność
obowiąąłvarria PrzePisów prawa dotycących zuad, wykoq,łvani a zanryodu lekarz4 zasad,
dokumentowarria udzieiarrYclr Świadczeń (w tyrn ordynacji lekarskiej w wyniĘ któĘ nastwuje leczenie
farmakologicme lekami refundowanlTni) oraz praw pacjenĘ Fundtlsz nie majduje podstaw do
kwestionowania wartoŚci merytorycmej odpowiednio autoryzowarrych zasńadczeń i informacji
dotYcącYch ustalonego roryomańą wykonarrych badń, zastosowanego leczeni a oruz zaieceń doo"-:': pPĘ9w*-?-\^ry33*y..*!?g9sqłĄ przezlekarza specjalistę udzielającego świadczeń zgodnych
z nnci".lo-i onmi.^}ł**^+*rcĘ*; lJ_, --ł * a -, _. .. l . .
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realinljąumowy zawartej zNarodowyrn Funduszem Zdrowtą w §m zakresie i przedłożonych przez

pacjenta lekarzowi ubezpieczenia zdrowotlego celem zapomnńa się z ich treścią, Nie zrajdujetalżę

podstaw do odmowy przllęciaprzezlekarzaube4pieczenia zdrowotrego takowej informacji przedłożonej

pnez pacjentą wzwiązku z wykonl,łv,aniem badania podmiotowego, włączaia jej do dokumentacji

medyczrej pacjenta oraz ewentua]nego wykorzystania w realizowan}rrn przezsiebie procesie |ęczpńa.

Spehrienie przez Iekarza powyzej przedstawionych waruŃów ordlłracji lekarskiej nie moze

skutkować kwestionowaniem prawidłowo wystawionych ineduowanych recept lekarskich.
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