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23.10.2012

Szczególne uprawnienia do opieki medycznej
W związku z sygnałami telefonicznymi za pośrednictwem infolinii i
zawartymi w kierowanej do Rzecznika korespondencji, dotyczącymi
problemów w uzyskiwaniu świadczeń zdrowotnych przez osoby
legitymujące się statusem inwalidy wojennego i wojskowego, ofiary
represji wojennych i okresu powojennego i oraz kombatanta lub innego
ze względu na zasługi, Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że przepis
art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zobowiązuje wszystkie podmioty
udzielające świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartej umowy z
Oddziałem Wojewódzkim NFZ do respektowania szczególnych uprawnień
tych osób do opieki medycznej.
więcej...

19.10.2012

Seniorzy w Systemie Ochrony Zdrowia
W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Rzecznik Praw Pacjenta
organizuje konferencję pt. "Seniorzy w systemie ochrony zdrowia", która
odbędzie się 14 listopada br. w Warszawie.
więcej...

19.10.2012

Skala Barthel
W związku z pytaniami ze strony pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta
informuje, że Skali Barthel nie stosuje się przy kierowaniu
pacjentów z rozpoznaną chorobą psychiczną do zakładów
opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych. Skala
ta odnosi się do oceny samodzielnego funkcjonowania pacjenta w
zakresie sprawności fizycznej, tym samym nie może odnosić się do osób
z chorobą psychiczną - nie wykazujących dysfunkcji fizycznych. Pacjenci
psychicznie chorzy mogą być kierowani do domów pomocy społecznej
dla przewlekle psychicznie chorych, co wynika z przepisów ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia

25.09.2012

Apel do lekarzy
W związku z pojawiającymi się informacjami o przypadkach
wypisywania przez lekarzy recept pełnopłatnych, w sytuacjach należnej
pacjentom refundacji, Rzecznik Praw Pacjenta stanowczo apeluje do
lekarzy o przestrzeganie obowiązującego prawa w tym zakresie.
więcej...

7.09.2012

I Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii
W ramach Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii 7
września Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (SFP) zorganizowało
konferencję na temat "Fizjoterapia - lepsze życie", gdzie poruszone
zostaną m.in. tematy dostępności i jakości fizjoterapii w Polsce,
zagrożenia dla pacjentów z powodu braku regulacji oraz współczesnych
możliwości fizjoterapii.
więcej...

23.08.2012

Pobieranie opłat za energię elektryczną w szpitalach
W związku z pojawiającym się w mediach tematem dotyczącym
ewentualnej możliwości pobierania przez szpitale opłat od pacjentów za
energię elektryczną, Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że zgodnie z
posiadanymi opiniami takie praktyki byłyby niezgodne z obowiązującym
prawem.
więcej...

01.08.2012

Wizyta u lekarza POZ poza miejscem zamieszkania
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podczas pobytu poza
miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, każdy pacjent ma prawo
skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji
nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
więcej...

27.07.2012

Recepty na antybiotyki
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Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź od Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia na wystąpienie w sprawie sposobu
wypisywania przez lekarzy recept na antybiotyki. Do Biura Rzecznika
Praw Pacjenta wpływają sygnały, które świadczą o braku wskazywania
na recepcie przez lekarzy odpowiedniego poziomu przysługującej
refundacji w przypadku antybiotyków.
więcej...

17.07.2012

Pobieranie kaucji od pacjenta jest niezgodne z prawem
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi Rzecznik
Praw Pacjenta informuje, że świadczeniodawcy nie mają podstaw
prawnych do żądania kaucji od pacjenta, który korzystając w stanie
nagłym z pomocy lekarskiej nie przedstawi dokumentu ubezpieczenia
zdrowotnego.
więcej...

16.07.2012

Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy
Od dnia 2 do 13 lipca br. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta pacjenci
zgłosili 190 sygnałów dotyczących nieprawidłowo wypisanych recept, w
tym wystawiania recept pełnopłatnych w sytuacji należnej im refundacji.
Dane statystyczne są aktualizowane każdego dnia w formie
tabelarycznej i zamieszczane także w specjalnym banerze - Informacje
na temat lipcowego protestu.
Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - schemat tabelaryczny
Statystyka zgłoszeń - protest lekarzy - wykres

10.07.2012

Izba Przyjęć Psychiatrii Szpitala Klinicznego w Poznaniu
W związku z zawieszaniem, z powodu remontu, działalności Izby
Przyjęć Psychiatrii Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.
więcej...
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