Iga Zdaniuk-Zienkiewicz
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Jaskółcza 5/50, 85-308 Bydgoszcz
ul. Kościelna 8, 89-100 Nakło nad Notecią

Regulamin Organizacyjny Praktyki Zawodowej
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Iga Zdaniuk-Zienkiewicz Specjalistyczna Praktyka Lekarska zwana dalej Praktyką działa na podstawie:
a/ przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2015 r. poz. 618 z późn.
zm.),
b/ wpisu do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską Bydgoskiej Izby
Lekarskiej,
c/ niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
- ul. Kościelna 8 Nakło nad Notecią,
- w miejscu wezwania.

II CEL, ZADANIA, I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
1. Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
a/ badanie i porada lekarska, także w domu,
b/ leczenie,
c/ przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich badań diagnostycznych,
d/ badanie i terapia,
e/ opieka nad kobietą ciężarną,
f/ wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej
opieki zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii.
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach Praktyki, w miejscu pobytu pacjenta lub zdalnie –
telefonicznie lub za pomocą systemów teleinformatycznych.

IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył.
2. Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela lekarz, który ją utworzył.
3. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego zgłoszenia.

V OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
- 0,50 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej/ odpisu dokumentacji medycznej.

VI OPŁATY
1. Ustala się następujące wysokości opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych:
1/ 150 zł za wizytę diagnostyczną (I wizyta),
2/ 100 zł za wizytę recepturową (kolejne wizyty),
3/ 200 zł za wizytę domową,
3/ 150 zł za telewizytę.

