Regulamin Organizacyjny Praktyki Zawodowej

1.
Specjalistyczny Gabinet Kardiologiczny oraz Chorób
Wewnętrznych Paweł Chruściel, zwany dalej praktyką działa w
szczególności na zasadach:
- przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zmn.),
- wpisu nr 57-99-1-4043544 do rejestru praktyk zawodowych
prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarska w Krakowie
- niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom świadczeń
zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia, a w szczególności związanych z badaniem i poradą lekarską
oraz leczeniem.
Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi
potrzebami zdrowotnymi,
aktualnym stanem wiedzy medycznej,
dostępnymi
lekarzowi
metodami
i
środkami
zapobiegania,
rozpoznawania i leczenia zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
należytą starannością.
Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
kardiologii i chorób wewnętrznych, a w szczególności: np:
a/ badanie i porada lekarska,
b/ leczenie,
c/ przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich
badań diagnostycznych,
d/ badanie i terapia,
e/wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.
3. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w
dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych
4. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach
praktyki.
5. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji
medycznej:
- 0,5 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej

( jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 0,002
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym
RP "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

- 0,5 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej ( jedną stronę kopii
dokumentacji medycznej wynosi 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt a)

- 50 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji
medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot wykonujący
działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci
elektronicznej) wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt
a.

6. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej
rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem 182667256 oraz
604468992 u rejestratorki. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć
15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument
tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.
7. Ustala się następujące wysokości opłat za świadczenia zdrowotne:

1/ konsultacja specjalistyczna 100 zł
2/podstawowe badanie echokardiograficzne- 100 zł
3/ poszerzone badanie echokardiograficzne- 150 zł
4/EKG wysiłkowe- bieżnia- 150 zł
5/EKG metodą Holtera- 1 dobowe 150 zł, każda następna doba- 100
zł
6/ Holter ciśnieniowy- 150 zł
7/ EKG podstawowe- 50 zł
8/konsultacje przed zabiegami operacyjnymi ( z badaniem
echokardiograficznym)- 150 zł
9/orzeczenia oraz zaświadczenia dla potrzeb ZUS itp.- 100 zł
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Nowy Targ dnia 1.07.2012

PODPIS

