ANEKS NR 2
z dnia 27 czerwca 2018 roku
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 15/2016
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Z dniem 27 czerwca 2018 roku wprowadzam w Regulaminie Organizacyjnym następujące
zmiany:
1. §1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011
roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160. z późn. zm.)”,
2. §1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1938
z późn. zm.)”,
3. §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nadzór służbowy i merytoryczny nad Wojskową Specjalistyczną
Przychodnią Lekarską SP ZOZ w Białymstoku sprawuje Dyrektor Departamentu Wojskowej
Służby Zdrowia”.
4. §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz.

1938

ze

zm.)

skierowanie

do

ambulatoryjnych

świadczeń

specjalistycznych

nie jest wymagane do świadczeń:
1)

ginekologa i położnika;

2) dentysty;
3) wenerologa;
4) onkologa;
5) psychiatry;
6) dla osób chorych na gruźlicę;
7) dla osób zakażonych wirusem HIV;
8) inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
9) cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
10) osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych
- w zakresie lecznictwa odwykowego:
a) osób zgłaszających sie z powodu uzależnienia,
b) osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych

z

osobą

uzależnioną,

wspólnie

z

nią

zamieszkujących

i gospodarujących oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania
w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną
11) uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami państw
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12) weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa;
13) świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez
lekarza

podstawowej

opieki

zdrowotnej

lub

lekarza

ubezpieczenia

zdrowotnego,

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii”.
5. §10 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej - na podstawie art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.) mają:
1) kobiety w ciąży,
2) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,
perinatologii, neonatologii lub pediatrii ,
3) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (art. 43 ust.1),
4) inwalidzi wojenni i wojskowi,
5) kombatanci,
6) działacze opozycji antykomunistycznej,
7) osoby represjonowane z powodów politycznych.
8) Pracownicy WSPL SP ZOZ w Białymstoku (Zarządzenie Dyrektora Nr 2/2008 z dnia
10 stycznia 2008 roku)”.
6. §14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ System współpracy ze służbami ratowniczymi obejmuje:
1) Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
2) Policja: tel. 997
3) Straż Pożarna: tel.998
4) Numer alarmowy 112”.
7. §15 otrzymuje brzmienie:
„1. Przychodnia jest zobowiązana prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających
ze świadczeń zdrowotnych w formie elektronicznej lub papierowej.
2. Przychodnia zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta
za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
5. Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną również:
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1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi
Zdrowia,

organom samorządu

zawodów medycznych oraz konsultantom

krajowym

i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
w szczególności nadzoru i kontroli;
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym,
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z
prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku
z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom

prowadzącym

rejestry

usług

medycznych,

w

zakresie

niezbędnym

do prowadzenia rejestrów;
7)

zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

8)

komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym
komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

9)

osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji
w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie
niezbędnym do ich przeprowadzenia;

10) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art.67e ust.1ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017r.,
poz.1318 z późn. zm.), w zakresie prowadzonego postępowania;
11) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1318 z późn. zm.);
12) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich
przeprowadzenia;
13) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez
ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której
dokumentacja dotyczy.”

8. Dodaje się § 15a.
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania
świadczeń zdrowotnych, w obecności uprawnianego pracownika przychodni z zapewnieniem
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pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek
lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy
zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez przychodnię, są udostępniane
za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez
sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony
w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów
4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje
dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja
medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 5 , także nazwę uprawnionego
organu lub podmiotu;
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

9. Dodaje się § 15b.
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 15a ust. 1 pkt 2 i 5 oraz
w ust. 3 przychodnia pobiera opłaty.
2. Przepis ust.1nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art.77 ust.5ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2016r. poz.963, z późn. zm.)
i art.121 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)2a.
2a. Opłaty, o której mowa w ust.1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji
medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 31ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1318 z późn. zm.).
3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala
przychodnia.
4. Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej –nie może przekraczać 0,00007,
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3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może
przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez
Prezesa
4) Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

10. Dodaje się § 15c.
W Przychodni przechowuje się dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.

11. W §16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Opłaty za świadczenia medyczne pobiera się na podstawie cenników usług medycznych
zatwierdzonych przez Dyrektora Przychodni, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:
1) Załącznik Nr 1 – Cennik świadczeń medycznych Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.
2) Załącznik Nr 2 – Cennik Badań laboratoryjnych Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.
3) Załącznik Nr 3 - Cennik badań wykonywanych w Gabinecie EMG Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.
4) Załącznik Nr 4 – Cennik z zakresu dermatologii estetycznej laserem frakcyjnym CO2 Duosel
MX 7000D
5) Załącznik Nr 5 – Cennik badań wykonywanych w Gabinecie USG Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku.
6) Załącznik Nr 6 – Cennik za wydanie dokumentacji medycznej w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku”.

12. § 19 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nie uregulowanych w regulaminie, mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
160. z późn. zm) oraz inne przepisy wydane na jej podstawie”.

13. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.
14. Aneks sporządzono w 2 egzemplarzach.
15. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem Ust. 11, który wchodzi w życie
z dniem 01 lipca 2018 roku.
DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białymstoku

lek. med. Andrzej PRUS
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