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Wykaz obowiązków i uprawnień  
wchodzących w zakres wykonania świadczenia zdrowotnego lekarza dyżurnego 

Oddziału 
 
 

I. Lekarz  dyżurujący w Oddziale, podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału i jest 
zobowiązany do: 

a) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale  poprzez wykonywanie samodzielnej 
opieki lekarskiej, 

b) pełnienia dyżurów medycznych łączonych: 
- w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Izbie Przyjęć, Zakładzie Opiekuńczo -
Leczniczym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej,  

c) przyjmowanie pacjenta  na Izbie Przyjęć  ze skierowaniem,  przyjęcie na Oddział lub 
udzielenie porady lub ustalenie terminu przyjęcia wpisanie w księdze oczekiwań; w 
przypadkach ratujących życie pacjenta przyjęcie do Oddziału, 

d) rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w oparciu o system informatyczny funkcjonujący u Udzielającego 
zamówienie, 

e) zabezpieczenia pacjentów po zabiegach operacyjnych, 
f) udzielanie porad  i konsultacji pacjentom innych oddziałów, 
g) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję lub doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia 
na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, 

h) w nagłych przypadkach (w tym zgon), na wezwanie personelu średniego obsługa 
pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, 

i) zapewnienie właściwej opieki lekarskiej w oparciu o obowiązującą  wiedzę i zasady   
etyki zawodowej osobom uprawnionym oraz nieuprawnionym w przypadku  
zagrożenia życia  lub zdrowia, wypadku, zatrucia, urazu, 

j) poinformowania  pacjenta przed  udzieleniem świadczenia w sytuacjach, w których 
zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty świadczenia ponosi pacjent, oraz za jego 
zgodą udzielenia świadczeń po potwierdzeniu uiszczenia ustalonej opłaty wg cennika 
usług medycznych, 

k)  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pacjentom podczas hospitalizacji na oddziale,  
l) znajomości i przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta oraz innych 

aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, 
m) dbania o pozytywny wizerunek Udzielającego Zamówienia, 
n) wykonywania dodatkowych zadań wynikających z zawieranych przez Udzielającego 

Zamówienia  innych  umów na świadczenia zdrowotne inne niż kontrakt z NFZ 
wymieniony w przedmiotowej umowie, które każdorazowo będą szczegółowo 
ustalane między stronami, 

o) przestrzeganie  regulaminu organizacyjnego, przepisów bhp i p.poż., 
p) noszenia identyfikatora, 
q) poddawania się kontrolom przeprowadzanym przez Udzielającego Zamówienia, 

dotyczących realizacji umowy, 
r) przestrzegania katalogu procedur medycznych i szczegółowych warunków 

świadczenia usług medycznych  określonych przez NFZ w umowie z Udzielającego 
Zamówienia, 

s) podporządkowania standardom obowiązującym u Udzielającego Zamówienia, 
 i regułom wymaganym przez NFZ, 
t) poddania się kontroli upoważnionych osób reprezentujących NFZ oraz innym 

kontrolom prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów takich jak: NIK, 
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Inspekcja Sanitarna, Nadzór Wojewody (Centrum Zdrowia Publicznego), 
Ministerstwo Zdrowia, PIP i innym. 
 

Lekarz dyżurujący jest uprawniony do: 

1) kierowania pracą podległego sobie personelu oddziału w trakcie pełnienia dyżuru,  
w tym wydawania poleceń służbowych; 

2) kontroli wykonywanej pracy przez podległy personel w zakresie należytego 
wykonywania czynności zawodowych; 

3) wydawania opinii o podległym personelu oraz występowania z wnioskami w sprawie 
przyjmowania, zwalniania, awansowania lub karania; 

4) zawiadamiania Kierownika Oddziału o każdym naruszeniu przez podległy personel 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wewnętrznych przepisów Udzielającego 
zamówienia, zasad udzielania świadczeń zdrowotnych oraz reguł etycznych. 

 


