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Informator dla pacjenta
POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Seniorze! Zanim skorzystasz z bezpłatnych badań, sprawdź w NFZ, czy to nie jest oszustwo

Na badania potrzebne jest skierowanie
Zdrowie

Agata Flak
agata.flak@polskapress.pl

Wiele razy każdemu z nas zdarzyło się odebrać telefon z zaproszeniem na darmowe badania. Seniorzy skuszeni ofertą
godzą się. Dopiero później okazuje się, że celem spotkania jest
pokaz handlowy i sprzedaż
drogiego pakietu medycznego.
Tak było w przypadku jednej
z firm działających na rynku

Darmowe badania? Pamietajmy, że tylko medycy są w stanie postawić prawidłową diagnozę

Rafał śliż, rzecznik NFZ

handlu wyrobami medycznymi.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęło docierać bardzo dużo skarg,
zwłaszcza od seniorów i ich rodzin. W ubiegłym roku zostało
wszczęte postępowanie przeciwko firmie. Badania, które wykonywali jej pracownicy, pole-

gały na tym, że pacjent przez
półtorej minuty trzymał w ręce
sondę. Później dostawał wydruk
z informacją o tym, że np. ma
miażdżycę, choroby reumatyczne kości, infekcje płuc.
- Na podstawie wydruku
pracownicy sugerowali, że stan
zdrowia konsumenta jest za-
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KIEDY SKIEROWANIE JEST
WYMAGANE
Świadczenia w poradniach
zakontraktowanych przez
NFZ w ramach
ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej udzielane są
na podstawie skierowania
od lekarza POZ lub innego
lekarza udzielającego
świadczeń w ramach umowy
z NFZ.
Skierowaniem do lekarza
specjalisty nie jest karta
informacyjna dotycząca
świadczeń udzielonych
w oddziale szpitalnym, izbie
przyjęć, szpitalnym oddziale
ratunkowym

DO PORADNI
SPECJALISTYCZNEJ BEZ
SKIEROWANIA
Skierowanie nie jest
wymagane w przypadku
wizyty u: psychiatry,

onkologa, dentysty,
ginekologa i położnika.
Bez skierowania ze
świadczeń w poradniach
specjalistycznych mogą
korzystać: osoby chore
na gruźlicę, osoby zakażone
wirusem HIV, inwalidzi
wojenni i wojskowi,
kombatanci oraz osoby
represjonowane, cywilne
niewidome ofiary działań
wojennych, uprawnieni
żołnierze lub pracownicy,
w zakresie leczenia urazów
lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza
granicami państwa, weterani
poszkodowani w zakresie
leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas
wykonywania zadań poza
granicami państwa, osoby
uzależnione od alkoholu,
środków odurzających
i substancji
psychotropowych –
w zakresie lecznictwa

odwykowego, działacze
opozycji antykomunistycznej
oraz osoby represjonowane
z powodów politycznych,
osoby posiadające
orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
osoby deportowane do pracy
przymusowej oraz osadzone
w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik
Radzieckich.

KIEROWANIE DO SZPITALA
W przypadku, gdy pacjent
objęty leczeniem
specjalistycznym wymaga
leczenia szpitalnego, lekarz
z poradni dołącza
do skierowania wyniki badań
diagnostycznych zgodnie
z rozpoznanym schorzeniem,
aktualną wiedzą i praktyką
medyczną, umożliwiające
potwierdzenie wstępnego
rozpoznania.

grożony. Pomóc może program
medyczny firmy – czyli mata rehabilitacyjna i pobyt w centrum
medycznym. Koszt to 5,5 tysięcy złotych – czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Przed takimi badaniami
przestrzega
rzecznik

MASZ WĄTPLIWOŚCI, CZY
OFEROWANE BADANIA SĄ
BEZPŁATNE? MOŻESZ TO
SPRAWDZIĆ
Wszystkie spotkania
z lekarzami, badania,
sprzęty medyczne, które są
oferowane za darmo
i jednocześnie bez
skierowania, powinny
wzbudzić nasze obawy.
W razie wątpliwości należy
skorzystać z Telefonicznej
Informacji Pacjenta, gdzie
pod bezpłatnym numerem
800 190 590 uzyskamy
komplet informacji na temat
instytucji, która zaprasza
nas na spotkanie.
Po pełnej lub częściowej
nazwie placówki bądź po jej
adresie pracownicy NFZ
mogą sprawdzić, czy
placówka ma podpisaną
umowę z funduszem i czy
może przyjmować
pacjentów w ramach
ubezpieczenia.

Sprawdź, czy placówka ma umowę z NFZ
Agata Flak
agata.flak@polskapress.pl

Rozmowa
Z RAFAŁEM ŚLIŻEM, rzecznikiem prasowym
podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie.
Skąd pewność, że placówka
ma umowę z NFZ?
Wyznacznikiem jest logo
NFZ, które powinno się znajdować na zewnątrz budynku.
Jeśli poradnia pracuje zarówno prywatnie jak i w ramach
ubezpieczenia, powinna dodatkowo znajdować się harmonogram z godzinami pracy.
Jak często pacjenci dzwonią
z prośbą o potwierdzenie,
czy placówka, od której dostali zaproszenie na badanie, ma umowę z NFZ?
Takich rozmów w rzeszowskim oddziale NFZ odbieramy
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Każde z zaproszeń
na badania można
sprawdzić dzwoniąc
pod bezpłatny numer
Telefonicznej
Informacji Pacjenta
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Aby leczyć się u specjalisty,
w większości przypadków potrzebne jest skierowanie. Wyjątkiem jest wizyta u ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry i dentysty. Skierowanie potrzebne jest także
na badania.
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podkarpackiego oddziału NFZ.
- Spotkania z lekarzami, badania, sprzęty medyczne, które
oferowane są za darmo i jednocześnie bez skierowania, powinny budzić wątpliwości – zaznacza Rafał Śliż.
Dodaje, że każde z zaproszeń na badania można sprawdzić, dzwoniąc pod bezpłatny
numer Telefonicznej Informacji Pacjenta.
– Pod numerem 800 190
590 uzyskamy komplet informacji na temat instytucji, która
zaprasza nas na spotkanie, jeśli tylko ma ona podpisaną
umowę z NFZ. Pracownicy
funduszu po uzyskaniu nazwy
placówki mogą wskazać
świadczenia, które są realizowane w danym miejscu w ramach ubezpieczenia – tłumaczy Rafał Śliż.
Pracownicy NFZ podpowiadają, że pomimo iż często jesteśmy zapraszani na różne darmowe badania i konsultacje, to
tylko medycy są w stanie postawić prawidłową diagnozę.
- Lekarz odpowiada za przepisane leki, metody leczenia
i ich ewentualne konsekwencje - mówi rzecznik NFZ.
¹

Rafał Śliż, rzecznik NFZ
co najmniej kilkanaście tygodniowo. W zdecydowanej
większości przypadków rozmawialiśmy do tej pory z pacjentami o firmach, które
z NFZ nie mają nic wspólnego.

Czy istnieją ogólne zasady,
którymi należy się kierować w przypadku takich
wątpliwości?
Pierwsza kwestia to zapytanie, czy nasza wizyta będzie finansowana w ramach
ubezpieczenia. Jeśli nie,

wskazane jest uzyskanie informacji, kto zatem za nią
płaci. Zdecydowana większość wizyt związanych z naszym zdrowiem opiera się
na relacji pacjent-lekarz, pacjent-pielęgniarka, pacjent-fizjoterapeuta itp. Spotkania
w szerszym gronie pacjentów
są wyłącznie za ich zgodą, np.
sesje psychoterapii grupowej.
Należy upewnić się, czy informacje o naszym zdrowiu nie
dostaną się w niepowołane
ręce. Należy również pamiętać, że wizyty w ramach
ubezpieczenia są bezpłatne
i nie są powiązane z innymi
zobowiązaniami. Jeśli idziemy do lekarza, nikt nie wymaga byśmy kupowali leki
w aptece, która mieści się
obok, a jeśli oddajemy krew
do badania, to laborant nie
zmusza nas do kupienia medycznych specyfików. Jeśli
takie zdarzenie ma miejsce –
zalecam dużą dozę ostrożności.

