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Komunikat dla Świadczeniobiorców/Pacjentów dotyczący zasad uzyskiwania
skierowań na badania diagnostyczne
W związku z sygnałami pacjentów dotyczącymi trudności w uzyskiwaniu skierowań na badania
diagnostyczne oraz przypadkami odsyłania pacjentów poradni specjalistycznych oraz pacjentów
zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, po skierowania na badania do lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej - Lubelski OW NFZ przypomina zasady uzyskiwania skierowań na badania
diagnostyczne:
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna



Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) wystawia skierowanie na badania
diagnostyczne w związku z prowadzonym leczeniem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
Nie ma obowiązku kierowania na badania zlecone pacjentowi przez lekarza specjalistę lub lekarza z
prywatnego gabinetu.

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna



Lekarz specjalista wystawia skierowania na badania diagnostyczne pozostające w związku z
prowadzonym leczeniem w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
W przypadku gdy pacjent jest objęty leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania dodatkowych
badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem - skierowania na te
badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

3. Szpital


W przypadku zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności
do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania
diagnostyczne i konsultacje.

Ważne:



Pacjent powinien uzyskać informację o miejscu wykonania badań od lekarza wystawiającego
skierowanie lub pracownika rejestracji.
Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za sposób organizacji udzielania świadczeń.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
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