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Zasady uzyskiwania pomocy innych lekarzy 
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych

1. Przyjmujący  zamówienie  lekarz  ma  prawo  w  uzasadnionych  przypadkach  korzystać  z
pomocy  innych  lekarzy  Udzielającego  Zamówienia,  w  szczególności  w  związku  z
wykonywaniem nagłego zabiegu operacyjnego.

2. Przyjmujący  zamówienie  lekarz  ma  obowiązek  udzielenia  na  prośbę  lekarza  innego
oddziału, pomocy w związku z wykonywaniem zespołowego nagłego zabiegu operacyjnego.

3. W sytuacjach nagłych, których wcześniej  nie można było przewidzieć,  w szczególności
kiedy Przyjmujący Zamówienie lekarz uczestniczy w zabiegu operacyjnym, konsultacjach w
innym oddziale  lub transporcie  sanitarnym, nadzór  i  opiekę lekarską w oddziale  lekarza
Przyjmującego  Zamówienie  sprawuje  lekarz  najbliższego  oddziału  o  odpowiedniej
specjalności  (zachowawczej/zabiegowej)  lub  inny  wolny  lekarz  powiadomiony  przez
lekarza Przyjmującego Zamówienie lub pielęgniarkę oddziału.

4. Przyjmujący zamówienie lekarz, pełniący zastępstwo w oddziale ma pełne uprawnienia do
decydowania  o  przyjęciu  pacjentów  zgłaszających  się  do  szpitala  w  czasie  pełnienia
zastępstwa.

5. W  przypadku  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  poza  godzinami  normalnej  ordynacji
w oddziale, kiedy w tym samym czasie udziela świadczeń zdrowotnych lekarz zatrudniony
na umowę o pracę, lekarzem decydującym o podziale pracy  jest lekarz z wyższym stopniem
specjalizacji,  a  w  przypadku  lekarzy  o  równoważnych  stopniach  specjalizacji  lekarz
udzielających  świadczeń  w  ramach  umowy  o  pracę.  W przypadku  decyzji  medycznych
trudnych lekarz podejmuje je zgodnie ze swoją wiedzą i kwalifikacjami. 

6. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w 2 oddziałach lekarz sprawuje opiekę
lekarską  nad  pacjentami  obu  oddziałów,  a   opiekę  specjalistyczną  zgodnie  z  posiadaną
specjalizacją lub uzyskiwaną. Jeżeli drugi lekarz,   w jednym z tych oddziałów, pozostaje w
gotowości  do  udzielania  świadczeń  może  być  wezwany  do   przypadków  nagłych,
szczególnie jeżeli dotyczy to leczenia specjalistycznego. 

7. Przyjmujący zamówienie lekarz, który obok obowiązków wynikających z umowy świadczył
w tym  czasie  dodatkowo  usługi  wynikające  z  zastępstwa  innych  lekarzy  przedstawia
comiesięczny  raport  z  wyszczególnieniem  dni,  godzin,  rodzaju  i  liczby  czynności
wynikających z zastępstwa.

8. O sytuacjach  nagłych,  których wcześniej  nie  można było  przewidzieć  lekarz  ma  prawo
powiadomić Ordynatora /kierującego  komórką organizacyjną lub osobę jego zastępującą . 


