
WZÓR nr 1 

UMOWA 

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W RAMACH DYŻURU LEKARSKIEGO 

 

NR …................ 

 

zawarta w dniu …................ roku w Kościanie pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego z siedzibą w 

Kościanie, pl. Paderewskiego 1a, REGON: 411049324  NIP: 698-15-77-391 

reprezentowanym przez: 

Mariana Zalejskiego – Dyrektora 

zwanym dalej Udzielającym zamówienia, 

a 

Praktyką Lekarską …....................... 

prowadzoną przez Panią/a …............, lekarza zarejestrowanego w ……… Izbie Lekarskiej 

pod numerem  ….........., zamieszkałego w …...............(kod poczt. ….) przy ul. …........, 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych na 

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ….....prowadzonej przez 

…...., REGON: …...., NIP: ......, zwanego dalej Przyjmującym zamówienie; 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013r. 

poz. 217 ze zm.), o następującej treści. 

 

  

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek 

udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań 

medycznych wynikających z procesu leczenia, a mogących wystąpić podczas pełnienia 

dyżuru lekarskiego.  

2.  Strony ustalają następujące rodzaje dyżurów lekarskich, o których mowa w ust. 1: 

a) dyżur w Izbie Przyjęć; 

b) dyżur psychiatryczny – zabezpieczający oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień, 

w tym leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych; 

c) dyżur neurologiczny – zabezpieczający oddział neurologii i rehabilitacji 

neurologicznej. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków w zakresie dyżuru w Izbie Przyjęć określa „Regulamin 

lekarza dyżurującego w Izbie Przyjęć”, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, a w zakresie 

dyżuru psychiatrycznego i neurologicznego – „Regulamin lekarza dyżurującego  



    w oddziałach”, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w ust.1 zgodnie z wymogami określonymi w ustawach oraz wydanych na ich 

podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 

1. ustawy o działalności leczniczej; 

2. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych; 

3. ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; 

4. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

5. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

6. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

7. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

8. odpowiednich zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w § 1 umowy niezwłocznie, od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Udzielającego zamówienia.  

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego 

na każdy miesiąc przez Udzielającego zamówienia w ilości min. 4 dyżurów w miesiącu.   

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 określający rodzaj dyżuru lekarskiego, dzień i 

godziny udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 umowy doręczany będzie 

Przyjmującemu zamówienie najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca, w 

którym przypadać będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego 

zamówienie. 

4. Informację o zrealizowaniu świadczenia o którym mowa w §1 umowy Przyjmujący 

zamówienie przekazuje Udzielającemu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że dyżur lekarski pełniony będzie według harmonogramu, o którym mowa 

w § 2 umowy w następujących godzinach: 

a) w dni powszednie od godz. 1435/1505 * do godz. 700/730 * dnia następnego; 

b) w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy całodobowo, tzn. od godz. 700/730* do 

godz. 700/730* dnia następnego.  

2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających   

Przyjmującemu zamówienie wykonanie usługi według harmonogramu dyżurów 

lekarskich, ustalenie zastępstwa należy do Przyjmującego zamówienie i wymaga 

akceptacji Udzielającego zamówienia. 

 

 

* dotyczy dyżuru lekarskiego w oddziale neurologicznym. 

 



§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał świadczenia zdrowotne wynikające z 

niniejszej umowy w siedzibie Udzielającego zamówienia obejmującej oddziały w 

Kościanie, Wonieściu i Siekowie. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie Przyjmującemu 

zamówienie, na czas wykonywania przez niego dyżurów, pomieszczenia szpitalne wraz z 

niezbędnym wyposażeniem. 

3. W zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie 

korzysta z leków, aparatury i sprzętu medycznego udostępnionych przez Udzielającego 

zamówienia.  

4. Korzystanie ze środków, o których mowa w ust. 3 może odbywać się w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usług dyżuru lekarskiego i nie może być używane w innych 

celach niż określone niniejszą umową.  

5. Przyjmujący zamówienie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą 

umową ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia lub zaginięcie aparatury i 

sprzętu medycznego Udzielającego zamówienie, z których korzysta w związku z niniejszą 

umową.  

 

§ 5 

Przyjmujący zamówienie w czasie pełnienia dyżuru lekarskiego ma prawo kierować 

pacjentów na konsultacje specjalistyczne do podmiotów leczniczych lub lekarzy 

prowadzących praktykę lekarską, w ramach umów jakie zawarł w tym zakresie Udzielający 

zamówienia. 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń 

zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich 

wykonania osobom trzecim, chyba że uzyska na to zgodę Udzielającego zamówienia.  

2. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Udzielającego zamówienie odpowiedzialność za 

skutki swoich zaniedbań przy wykonywaniu powierzonych obowiązków, w tym za skutki 

niedopełnienia wymaganych przez NFZ procedur medycznych.  

 

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki 

zawodowej i należytą starannością zawodową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zakładowych 

aktów prawnych, instrukcji i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, a 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej 

umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zna określone przez NFZ szczegółowe warunki 

udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy i 

zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

4. Przyjmujący zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie świadczeń 

zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy, oświadcza że posiada odpowiednie 



uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz spełnia wymagania zdrowotne określone        

w odrębnych przepisach.  

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znane są mu obowiązujące u Udzielającego 

zamówienia przepisy bhp i p.poż. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w 

tym elektronicznej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej według 

przepisów obowiązujących u Udzielającego zamówienia. Prowadzenie dokumentacji 

medycznej musi być dokonywane w sposób czytelny, z uwzględnieniem użytych leków, 

materiałów i sprzętu medycznego w czasie udzielania świadczeń.  

2. Przyjmujący zamówienie jest ponadto zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z aktualnie powszechnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie i niezwłocznego przedłożenia odpisu wyżej 

wymienionej umowy ubezpieczenia Udzielającemu zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przez okres trwania umowy do posiadania i 

udostępniania Udzielającemu zamówienia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.2.  

 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez 

Udzielającego zamówienia oraz przez NFZ, w szczególności co do :  

 sposobu udzielania świadczeń; 

 rodzajów i liczby świadczeń zdrowotnych; 

 gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą i innymi środkami niezbędnymi 

do udzielania świadczeń zdrowotnych; 

 prowadzonej dokumentacji medycznej w tym elektronicznej dokumentacji 

medycznej i sprawozdawczości statystycznej; 

 terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 

organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego zamówienie 

niepodanych do wiadomości publicznej.  

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Udzielający zamówienie 

może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na 

zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.  

 

§ 11 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 maja 2015r. do dnia 30 

kwietnia 2016r.  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie bez wypowiedzenia wskutek 



oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona rażąco naruszyła postanowienia umowy. 

W szczególności za rażące naruszenie umowy uważa się: 

a) stwierdzenie, że Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania swoich obowiązków 

znajduje się po użyciu alkoholu, narkotyków lub środków odurzających albo odmawia 

poddania się  stosownemu badaniu zmierzającemu do wykluczenia lub potwierdzenia 

tego stanu; 

b) nieuzasadnione lub nieusprawiedliwione oddalenie się z miejsca wykonywania swoich 

obowiązków; 

c) nie udokumentowania w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy przez 

Przyjmującego zamówienie zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa w § 8 ust. 2 i 3 lub brak przedłużenia takiej umowy w okresie objętym niniejszą 

umową; 

d) utraty przez Przyjmującego zamówienie prawa wykonywania zawodu, zawieszenia w 

tym prawie lub nieobecności spowodowanej  tymczasowym aresztowaniem. 

4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje w następnym dniu po doręczeniu    

pisemnego oświadczenia lub w dacie wskazanej przez składającego oświadczenie.  

5. W przypadku nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez Przyjmującego 

zamówienie, Udzielający zamówienia ma prawo odstąpić od umowy z winy 

Przyjmującego zamówienie.  

 

§ 12 

1. Za udzielone świadczenia Przyjmującemu zamówienie przysługiwać będzie 

wynagrodzenie w wysokości: 

 a) ……… zł brutto za 1 godzinę dyżuru świadczonego w dni powszednie, 

b) ……… zł brutto za 1 godzinę dyżuru świadczonego w niedziele i święta oraz z dni 

wolne od pracy, 

płatne na konto …………………………………………………………… Przyjmującego 

zamówienie raz w miesiącu, po przedstawieniu przez Przyjmującego zamówienie 

faktury/rachunku na którym fakt wykonania usług zostanie potwierdzony przez 

Udzielającego zamówienia.  

2. Do wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie, o którym mowa w ust. 1, Udzielający 

zamówienia doliczy 50% ceny ustalonej na podstawie cennika obowiązującego u 

Udzielającego zamówienia za każdorazowo udzieloną konsultację lekarską na rzecz 

pacjentów innych podmiotów leczniczych.  

3. Realizacja należności, o której mowa w ust.1 i ust. 2 następować będzie w okresach 

miesięcznych, nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku.  

§ 13 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bezpośredniego obliczania, rozliczania i 

przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz obliczania, rozliczania i przekazywania do Urzędu Skarbowego należnych podatków z 

tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia (przychodu) za udzielanie świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 



§ 14 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem 

powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do których Udzielający zamówienie podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby 

narazić Udzielającego zamówienie na szkodę. 

2. W szczególności Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących stosowanych przez Udzielającego zamówienie technologii, 

organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności, a także wszelkich poufnych 

danych dotyczących jego kontrahentów oraz zawartych umów. 

 

§ 15 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy, pod rygorem 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, nie prowadzić działalności konkurencyjnej w 

stosunku do działalności prowadzonej przez Udzielającego zamówienia, a określonej w 

jego dokumentach statutowych. 

2. Za działalność konkurencyjną należy rozumieć działalność polegającą na świadczeniu 

usług zdrowotnych poprzez  posiadanie kontraktów oraz ubieganie się o kontrakt na 

świadczenia zdrowotne z NFZ w tych samych zakresach świadczeń oraz dla tego samego 

obszaru udzielania świadczeń medycznych, w których Przyjmujący zamówienie wykonuje 

swoje obowiązki wynikające z umowy zawartej z Udzielającym zamówienia  i które są 

dokonywane przez Przyjmującego zamówienie w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej na terenie powiatu kościańskiego.  

3. Ponadto za działalność konkurencyjną należy rozumieć również działalność innych 

podmiotów wykonujących na terenie powiatu kościańskiego działalność leczniczą, tj. 

posiadających kontrakt na świadczenia zdrowotne z NFZ w tych samych zakresach 

świadczeń oraz dla tego samego obszaru udzielania świadczeń medycznych, w których 

Przyjmujący zamówienie wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy zawartej z 

Udzielającym zamówienia i które są dokonywane przez Przyjmującego zamówienie na 

rzecz innego podmiotu ,  w których to podmiotach  Przyjmujący zamówienie:  

a) jest związany umową o pracę, 

b) pozostaje w szeroko rozumianym stosunku zlecenia, 

c) świadczy usługi agencyjne, wykonuje usługi w ramach umowy o dzieło oraz 

zlecenia i pod innym jakimkolwiek tytułem prawnym w podmiotach 

konkurencyjnych, 

d) prowadzi działalność gospodarczą lub wykonuje inne usługi zarówno 

pośrednio, jak i na własny rachunek, samodzielnie lub niesamodzielnie, 

odpłatnie lub nieodpłatnie.  

 

 

§ 16 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za niewykonanie lub 



nienależyte wykonanie umowy, w wysokości 1,5 – krotnej stawki godzinowej za każdą 

nie przepracowaną osobiście godzinę  dyżuru jaki zobowiązany był świadczyć zgodnie      

z § 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Udzielającego zamówienia z winy 

Przyjmującego zamówienie na podstawie § 11 ust. 5 umowy oraz w przypadku 

rozwiązania umowy w trybie przewidzianym § 11 ust. 3 a-d, Przyjmujący zamówienie 

będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości jednomiesięcznego 

wynagrodzenia liczonego na podstawie faktur/rachunku za ostatni miesiąc.   

3. Kary mogą zostać potrącone z faktury/rachunku za wykonaną usługę.  

4. Udzielający zamówienia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego za szkody 

przekraczające wartość zastrzeżonej kary umownej.   

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem                          

nieważności.  

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki, a ich zmiana jest zmianą umowy.  

 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będą odpowiednie rzeczowo 

sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Udzielającego zamówienia.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

        …………………………    ………………………… 

        Przyjmujący zamówienie                                              Udzielający zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

Regulamin lekarza dyżurującego w Izbie Przyjęć 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego 

w Kościanie 
 

 
§1 

 
Zadaniem lekarza dyżurującego w Izbie Przyjęć jest zapewnienie ciągłości świadczeń przy 
przyjęciu zgłaszających się lub kierowanych na leczenie chorych.  
 

§2 
 

Ustala się następujący czas trwania dyżuru: 
1. dni powszednie od godz. 1435 do godz. 700 dnia następnego; 
2. w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy całodobowo, tzn. od godz. 700 do godz. 700 

dnia następnego.  

 
§3 

 
Miejscem dyżurowania jest dyżurka lekarska znajdująca się w Izbie Przyjęć. 
 

§4 
 

Dyżur lekarski w Izbie Przyjęć pełni lekarz specjalista psychiatra. 
 

§5 
 

1. Lekarz dyżurujący w Izbie Przyjęć sprawuje kontrolę merytoryczną i organizacyjną oraz 
nadzoruje pracę wyższego i średniego personelu medycznego oraz pracowników obsługi 
technicznej współuczestniczących w udzielaniu świadczeń objętych dyżurem lekarskim, a 
także kontroluje wykonywanie wydawanych przez siebie zaleceń.  
2. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń losowych takich jak wypadki, awarie, katastrofy, 
klęski żywiołowe, lekarz Izby Przyjęć w celu zabezpieczenia należytego funkcjonowania 
Szpitala obowiązany jest podjąć niezbędne kroki i decyzje adekwatne do sytuacji oraz 
wezwać odpowiednie służby lub osoby odpowiedzialne za ich rozwiązanie.  
  

§6 
 
Lekarz dyżurny Izby Przyjęć: 
1. podejmuje samodzielne decyzje w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia pacjenta do 

Szpitala; 
2. dopilnowuje dokładnego wypełniania czynności administracyjnych przy przyjęciu do 

Szpitala; 
3. wypełnia historię choroby przyjmowanego pacjenta wraz z zaleceniami; 
4. przeprowadza badanie lekarskie, zbiera wywiad od rodziny lub innych osób 

towarzyszących choremu i kwalifikuje na poszczególne oddziały zgodnie ze wskazaniem 
i profilem Szpitala; 

5. może korzystać z konsultacji innego lekarza oraz psychologa;  
6. wydaje zalecenia odnośnie leczenia pacjenta; 
7. zawiadamia niezwłocznie lekarza dyżurującego na oddziałach o przyjęciu chorego do 

Szpitala w celu objęcia dalszej opieki nad chorym; 
 
8. jest odpowiedzialny za diagnozę i leczenie pacjenta przyjętego do izolatki znajdującej 

się w Izbie Przyjęć; 



9. zawiadamia Dyrektora Szpitala o okolicznościach określonych w odrębnych przepisach; 
10. w imieniu Dyrektora Szpitala dokonuje wcześniejszego zawiadomienia sądu 

opiekuńczego o przyjęciu osoby chorej psychicznie do szpitala bez zgody, jeżeli termin 
zawiadomienia przypadnie w dniu wolnym od pracy. 

 
§7 

 
Lekarz dyżurny Izby Przyjęć po zakończeniu dyżuru i załatwieniu formalności z tym 
związanych, w książce dyżurów sporządza raport o wydarzeniach jakie miały miejsce w 
czasie dyżuru.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

Regulamin lekarza dyżurującego w oddziałach 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego 

w Kościanie 
 

 
§1 

 
Zadaniem lekarza dyżurującego w oddziałach jest zapewnienie pacjentom ciągłości 
świadczeń i opieki lekarskiej poza godzinami normalnej ordynacji.  
 

§2 
 

Ustala się następujący czas trwania dyżuru: 
1. dni powszednie od godz. 1435/1505* do godz. 700/730* dnia następnego; 
2. w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy całodobowo, tzn. od godz. 700/730* do godz. 

700/730* dnia następnego.  

§3 
 

Miejscem dyżurowania jest dyżurka lekarska oddziałowa. 
 

§4 
 
Lekarz dyżurujący w oddziałach współpracuje w czasie pełnionego dyżuru z lekarzem 
dyżurującym w Izbie Przyjęć.  
 

§5 
 
Do zadań lekarza dyżurującego w oddziałach należy: 
1. wykonywanie czynności związanych z objęciem dyżuru, w tym zapoznanie się z 

otrzymanymi zleceniami, nawiązanie łączności z innymi osobami uczestniczącymi w 
zapewnieniu ciągłości świadczeń; 

2. dokonywanie obchodu lekarskiego z udziałem pielęgniarki, mającego na celu ocenę 
stanu zdrowia chorych, ze szczególnym uwzględnieniem ciężko chorych; 

3. prowadzenie wyrywkowej kontroli wykonywania czynności objętych ordynacją 
lekarską i opieką pielęgniarską i odnotowanie tego faktu w księdze raportowej 
kontrolowanego oddziału; 

4. podejmowanie zaplanowanych w godzinach ordynacji działań medycznych oraz 
świadczeń doraźnych niezbędnych do wykonywania w czasie dyżuru ze względu na 
zmiany w stanie zdrowia pacjenta, z wpisem do historii choroby; 

5. kierowanie w obrębie Szpitala ruchem chorych; 
6. organizowanie zespołowych działań medycznych w razie potrzeby przy udziale 

pracowników wezwanych w tym celu do Szpitala; 
7. prowadzenie konsultacji na rzecz pacjentów szpitala w miejscu ich przebywania, tj. w 

oddziałach szpitalnych; 
8. zawiadamianie lekarza dyżurującego w Izbie Przyjęć o okolicznościach określonych 

w odrębnych przepisach; 
9. informowanie o stanie zdrowia pacjentów i udzielanie zezwoleń na odwiedziny; 
10. prowadzenie wymaganej dokumentacji całego postępowania medycznego w czasie 

dyżuru ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących zleconych zabiegów i  
informacji na temat zmian w stanie zdrowia pacjentów mających miejsce w trakcie 
pełnienia dyżuru; 
 

 
* dotyczy dyżuru lekarskiego w oddziale neurologicznym. 



11. wykonywanie czynności związanych z zakończeniem dyżuru, łącznie ze 
sporządzeniem raportu o wydarzeniach, które zaszły w czasie dyżuru i podjętych 
działaniach.  

 
§6 

 
Dodatkowo lekarz dyżurujący w oddziale neurologii: 

1. podejmuje samodzielne decyzje w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia pacjenta 
do oddziału neurologii; 

2. dopilnowuje dokładnego wypełniania czynności administracyjnych przy przyjęciu do 
oddziału; 

3. przeprowadza badanie lekarskie, zbiera wywiad od rodziny, czy osób towarzyszących 
choremu; 

4. wydaje zalecenia odnośnie leczenia pacjenta; 
5. konsultuje chorych spoza Szpitala; 
6. zawiadamia Udzielającego zamówienie o nagłych wydarzeniach przekraczających 

kompetencje lekarza dyżurnego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


