
      REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ParisMed Sp. z o. o. 

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą ParisMed Sp. z o.o.
2. Podmiot  leczniczy  wykonuje  działalnosścś  leczniczą  w zakładzie  leczniczym

pod nazwą ParisMed Sp. o.o. (zwany dalej: ParisMed).

§ 2

Podmiot leczniczy działa na podstawie:
1) powszechnie obowiązujących przepisoś w prawa,
2) wpisu do własściwego rejestru podmiotoś w wykonujących działalnosścś leczniczą,
3) regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Regulamin organizacyjny ParisMed okresśla w szczegoś lnosści:
1) przebieg procesu udzielania sświadczenś  zdrowotnych z zapewnieniem własściwej

dostępnosści i jakosści tych sświadczenś ,
2) organizację  i zadania  poszczegoś lnych  jednostek  organizacyjnych  zakładu

leczniczego ParisMed oraz warunki wspoś łdziałania między tymi jednostkami,
3) warunki  wspoś łdziałania  z innymi  podmiotami  wykonującymi  działalnosścś

leczniczą,
4) wysokosścś opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,
5) organizację procesu udzielania sświadczenś  zdrowotnych w przypadku pobierania

opłat oraz ich wysokosścś,
6) wysokosścś  opłat  za udzielane  sświadczenia  zdrowotne  inne  nizż  finansowane

ze sśrodkoś w publicznych,
7) sposoś b  kierowania  jednostkami  lub komoś rkami  organizacyjnymi  w  zakładzie

leczniczym oraz jednostkami powiązanymi.

Miejsce udzielania świadczeń

§ 4

1



1. ParisMed udziela sświadczenś  zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu leczniczego,
pod adresem:

85- 027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 111 lok. 2.
2. Udzielanie  przez ParisMed  ambulatoryjnych  sświadczenś  zdrowotnych,

z zastrzezżeniem  § 13  ust. 2,  mozże  odbywacś się  tylko  w pomieszczeniach  zakładu
leczniczego.

3. ParisMed  mozże  udzielacś  sświadczenś ,  innych  nizż  zdrowotne,  w  jednostkach
powiązanych z zakładem leczniczym.

Cele i zadania podmiotu

§ 5

1. Celem głoś wnym ParisMed jest podejmowanie działanś  na rzecz ochrony i poprawy
stanu  zdrowia  ludnosści  poprzez  organizowanie  i prowadzenie  działalnosści
leczniczej,  profilaktycznej,  stałe  podnoszenie  poziomu  sświadczonych  usług
oraz propagowanie zachowanś  prozdrowotnych.

2. Do zadanś  ParisMed  nalezży,  w szczegoś lnosści,  udzielanie  sświadczenś  zdrowotnych
z zakresu specjalistycznej opieki lekarskiej oraz opieki pielęgniarskiej w warunkach
ambulatoryjnych.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6

1. ParisMed  prowadzi  działalnosścś  leczniczą  w rodzaju  ambulatoryjne  sświadczenia
zdrowotne.

2. Zakres sświadczenś  udzielnych przez ParisMed obejmuje:
1) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne,
2) leczenie w domu pacjenta,
3) rehabilitację ambulatoryjną,
4) rehabilitację w domu pacjenta,
5) pobieranie oraz magazynowanie krwi,
6) osświatę i promocję zdrowia,
7) chirurgię ogoś lną,
8) urologię,
9) neurochirurgię,
10)kardiologię,
11)neurologię,
12)endokrynologię,
13)rehabilitację medyczną,
14)urologię,
15)pracownię urodynamiczną,
16)USG,
17)ortopedię i traumatologię narządu ruchu,
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18)reumatologię,
19)fizjoterapię,
20)pielęgniarstwo zachowawcze,
21)pielęgniarstwo kardiologiczne,
22)pielęgniarstwo chirurgiczne,
23)pielęgniarstwo neurologiczne,
24)pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
25)promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
26)inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe,
27)produkty lecznicze- pozostałe wyroby. 

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu
podmiotu leczniczego oraz jednostkami powiązanymi

§ 7

1. ParisMed kierowany jest przez Zarząd w składzie: 
1) Prezes – dr n. med. Maciej Dancewicz, 
2) Wiceprezes – dr n.med. Maciej Gruszczynś ski, 

zwany dalej Zarządem.
2. Kazżdy członek Zarządu mozże reprezentowacś ParisMed samodzielnie.
3. Zarząd ParisMed wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, z zastrzezżeniem następnych

ustępoś w niniejszego paragrafu,  jakie  na  podmiot  leczniczy  nakładają  powszechnie
obowiązujące  przepisy  prawa,  prowadzi  sprawy  oraz reprezentuje  ParisMed
na zewnątrz.

4. Zarząd  ParisMed  kieruje  podmiotem  leczniczym  oraz  jednostkami  i  komoś rkami
organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu, z zastrzezżeniem ust. 5.

5. Zarząd  ParisMed  mozże  powoływacś  i odwoływacś  kierownikoś w  poszczegoś lnych
jednostek lub komoś rek organizacyjnych.

6. W  przypadku  powołania  kierownikoś w  jednostek  lub  komoś rek  organizacyjnych,
Zarząd  ParisMed  okresśli,  na pisśmie,  zakres  ich  obowiązkoś w  oraz  udzieli  im
stosownych pełnomocnictw i upowazżnienś .

7. Podczas nieobecnosści Zarządu ParisMed, zastępuje go Kierownik Opieki Medycznej
lub, w razie jego nieobecnosści, inny upowazżniony przez Zarząd pracownik.

Struktura organizacyjna

§ 8

1. Strukturę  organizacyjną  podmiotu  leczniczego  ParisMed  tworzą  następujące
jednostki i komoś rki organizacyjne:
1) Zarząd,
2) Kierownik Opieki Medycznej,
3) Recepcja,
4) Gabinet Urologiczny,
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5) Gabinet Chirurgiczny,
6) Gabinet Neurochirurgiczny,
7) Gabinet Nefrologiczny,
8) Gabinet Kardiologiczny,
9) Gabinet Neurologiczny,
10)Gabinet Endokrynologiczny,
11)Gabinet Rehabilitacji Urologicznej,
12)Punkt Poboru Krwi do Badanś ,
13)Gabinet Ultrasonograficzny,
14)Gabinet Ortopedyczny,
15)Gabinet Reumatologiczny,
16)Gabinet Fizjoterapii,
17)Gabinet Zabiegowy,
18)Gabinet Medycyny Estetycznej,
19)Gabinet Dietetyczny,
20)Zespoś ł Sprzątający.

2. Schemat struktury organizacyjnej ParisMed przedstawia Załącznik nr 1.

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych
podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

§ 9

Do  zdanś  komoś rek  organizacyjnych  wymienionych  w §  8  ust. 1  nalezży  sprawowanie
kompleksowej  opieki  nad pacjentami  poprzez wykonywanie  sświadczenś  zdrowotnych
w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczegoś lnosści udzielanie porad i konsultacji
lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badanś  diagnostycznych, a takzże realizacja
zadanś  wspomagających udzielanie sświadczenś  zdrowotnych.

§ 10

1. Poszczegoś lne jednostki i komoś rki organizacyjne ParisMed oraz osoby wykonujące
pracę bądzś  sświadczące usługi w ramach tych jednostek i komoś rek, obowiązane są
do wspoś łdziałania  dla  zapewnienia  sprawnego  i efektywnego  funkcjonowania
podmiotu leczniczego pod względem diagnostycznym i gospodarczym.

2. Za  prawidłowe  wspoś łdziałanie  odpowiedzialny  jest  Zarząd  ParisMed,  Kierownik
Opieki Medycznej, bądzś  inne osoby wyznaczone przez Zarząd.

3. Wspoś łdziałanie, o  ktoś rym  mowa  w  ustępie  poprzednim,  odbywa się
z poszanowaniem  powszechnie  obowiązujących  przepisoś w  prawa
oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 11

4



1. Zakres działania oraz zadania poszczegoś lnych jednostek i komoś rek organizacyjnych 
ParisMed ujawnia na stronie internetowej www.parismed.pl

2. Do zadanś  Kierownika Opieki Medycznej nalezży w szczegoś lnosści:
1) organizacja pracy pozostałych komoś rek i jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie dokumentacji administracyjno-finansowej,
3) rozpatrywanie skarg pacjentoś w,
4) nadzoś r nad wydawaniem lekoś w, sśrodkoś w i materiałoś w medycznych,
5) prowadzenie szkolenś ,
6) kontrola pracy komoś rek i podległego personelu,

3. Do zadanś  Recepcji nalezży w szczegoś lnosści realizacja zadanś , o ktoś rych mowa w § 15.
4. Do zadanś  Zespołu Sprzątającego nalezży:

1) utrzymanie czystosści wszystkich pomieszczenś ,
2) dezynfekcja powierzchni,
3) zbieranie odpadoś w.

5. Do zadanś  poszczegoś lnych komoś rek i  jednostek organizacyjnych ParisMed innych,
nizż  wskazane  w  ust.  2-4  niniejszego  paragrafu,  nalezży  udzielanie  sświadczenś
zdrowotnych i usług, we własściwych dla nich rodzajach i specjalnosściach

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 12

1. ParisMed udziela sświadczenś  zdrowotnych odpłatnie. 
2. ParisMed mozże udzielacś  sświadczenś  opieki zdrowotnych finansowanych ze sśrodkoś w

publicznych  na zasadach  okresślonych  w ustawie  z  dnia 27 sierpnia 2004 r.
o sświadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze sśrodkoś w publicznych (tekst
jedn.  Dz.U.  z 2017 r.,  poz. 1938),  na podstawie  i w zakresie  okresślonym  zawartą
z Narodowym  Funduszem  Zdrowia  umową  o udzielanie  sświadczenś  opieki
zdrowotnej. 

3. Za  udzielanie  sświadczenś  zdrowotnych,  o ktoś rych  mowa  w ust. 2  niniejszego
paragrafu, ParisMed nie pobiera opłat od pacjentoś w, o ile nie wynika to z odrębnych
przepisoś w.

§ 13

1. ParisMed  organizuje  sświadczenia  zdrowotne  udzielane  w zakresie  i  na zasadach
okresślonych  w niniejszym  regulaminie,  z zapewnieniem  własściwej  dostępnosści
i jakosści  tych  sświadczenś  w jednostkach  i  komoś rkach  organizacyjnych  zakładzie
leczniczym  podmiotu,  w sposoś b  gwarantujący  pacjentom  najbardziej  dogodną
formę korzystania ze sświadczenś .

2. W  uzasadnionych  przypadkach, sświadczenia  mogą  bycś  udzielanie  w domu
bądzś  innym miejscu pobytu pacjenta.

3. SŚwiadczenia  zdrowotne  udzielane  są  wyłącznie  przez osoby  wykonując  zawoś d
medyczny,  posiadające  wazżne  prawo  wykonywania  zawodu,  posiadające
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odpowiednie  kwalifikacje  potwierdzone  własściwymi  dyplomami,  sświadectwami
lub certyfikatami.

§ 14

1. SŚwiadczenia udzielane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godziny 7:00
do godziny 20:00 ewentualnie w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00.

2. Harmonogram  udzielania  sświadczenś  przez komoś rki  i  jednostki  organizacyjne
podawany jest do wiadomosści pacjentoś w na tablicy informacyjnej w miejscu ogoś lnie
dostępnym w siedzibie ParisMed i na stronie www.parismed.pl.

§ 15

1. W celu  skorzystania  ze sświadczenś  zdrowotnych  udzielanych  przez  ParisMed,
pacjent winien dokonacś rejestracji. 

2. Rejestracji mozże dokonywacś:
1) osobisście w Recepcji,
2) telefonicznie pod numerem Recepcji – 52/520-60-04,
3) przez osoby trzecie w sposoś b okresślony  wyzżej.

3. Przy rejestracji z zastrzezżeniem, § 18 ust. 1, pacjent winien podacś następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) sświadczenie zdrowotne, z jakiego chce skorzystacś, w szczegoś lnosści specjalizację

lekarza,
3) konieczne dane osobowe np. PESEL.

4. Pacjent  niezwłocznie  informowany  jest  o terminie  udzielenia  sświadczenia
oraz gabinecie lekarskim lub zabiegowym, do ktoś rego winien się zgłosicś.

5. Pacjent w umoś wionym dniu i o okresślonej godzinie winien zgłosicś  się do przyjęcia
we wskazanym gabinecie.

6. Pacjent  ma prawo  od uzyskania  wszelkich  niezbędnych  informacji  i wyjasśnienś
dotyczących metod diagnostycznych, rozpoznania i proponowanego leczenia.

7. Pacjent składa pisemne osświadczenie o upowazżnieniu okresślonej osoby do wglądu
lub  udostępnienia  na informatycznym  nosśniku  danych  i pozyskiwania  wyciągoś w,
odpisoś w,  kopii  lub  wydrukoś w  dokumentacji  medycznej  pacjenta  za jego  zżycia
lub po sśmierci, względnie odmowie udzielenia takiego upowazżnienia.

§ 16

1. Na kazżdym etapie  procesu udzielania sświadczenś  zdrowotnych pacjent  ma prawo
do złozżenia skargi. 

2. Skarga mozże zostacś złozżona w formie ustnej lub pisemnej.
3. Skargi mozżna składacś  do Kierownika Opieki Medycznej, osobisście w kazżdy wtorek

w godzinach od 8:00 do 16:00 lub pisemnie na adres siedziby ParisMed.
4. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wpływu na pisśmie. 

6



§ 17

1. SŚwiadczenia  zdrowotne  udzielane  będą  w miarę  mozż liwosści  w dniu  zgłoszenia
lub w innym  terminie  uzgodnionym  z pacjentem,  według  ustalonej  kolejnosści,
w dniach i godzinach ich udzielania.

2. ParisMed  ustala  kolejnosścś  przyjęcś  i  zapewnia  prawidłowe  prowadzenie  list
oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadanś .

3. ParisMed  nie  mozże  odmoś wicś  udzielenia  sświadczenia  zdrowotnego  osobie,
ktoś ra potrzebuje   natychmiastowego  udzielenia  takiego  sświadczenia  ze względu
na zagrozżenie  zżycia  lub zdrowia  ani  uzalezżniacś   jego  udzielenia  od  uprzedniego
uiszczenia opłaty.

4. W stanach nagłych sświadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
5. Lekarze  ParisMed  kierują  pacjentoś w  na  konsultacje  specjalistyczne

przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami okresślonymi w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatnikoś w.

6. Lekarze  ParisMed  kierują  pacjentoś w  na  leczenie  szpitalne  i inne  nizż  szpitalne,
realizowane  w warunkach  stacjonarnych  i całodobowych,  jezżeli  cel  leczenia  nie
mozże bycś osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.

Szczególne zasady postępowania przy rejestracji pacjentów uprawnionych
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

§ 18

1. W  przypadku  pacjentoś w,  o  ktoś rych  mowa  w  §  21  ust. 2,  za zgodą  pacjenta,
przy rejestracji wpisuje się:

1) numer kolejny,
2) datę i godzinę wpisu,
3) imię i nazwisko pacjenta,
4) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tozżsamosścś pacjenta,
5) rozpoznanie lub powoś d przyjęcia,
6) adres pacjenta,
7) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego 

opiekunem,
8) termin udzielenia sświadczenia,
9) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

2. W przypadku sświadczenś  realizowanych na zasadach, o ktoś rych mowa w § 12 ust. 2,
pacjent  lub  osoba,  o ktoś rej  mowa  w ust. 2  pkt 3  przywołanego  paragrafu,  jest
obowiązana:
1) dostarczycś  do Recepcji  oryginał skierowania w postaci  papierowej,  nie poś zśniej

nizż  w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących,
pod rygorem skresślenia z listy oczekujących,

 albo
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2) udostępnicś  ParisMed,  przed  dokonaniem  wpisu  na  listę  oczekujących,  kod
dostępu do skierowania w postaci elektronicznej oraz nr PESEL, a w przypadku
osoby,  ktoś ra  nie  ma  nadanego  numeru  PESEL  -  numer  paszportu  lub  innego
dokumentu potwierdzającego tozżsamosścś.

3. Skierowanie  w  postaci  papierowej  mozże  zostacś  wysłane  na adres  ParisMed
wskazany w § 4  ust.  1  w polskiej  placoś wce  pocztowej  operatora  wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placoś wce
pocztowej operatora sświadczącego pocztowe usługi powszechne w innym panś stwie
członkowskim  Unii  Europejskiej;  ParisMed  nie  ponosi  odpowiedzialnosści
za zagubienie przez operatora przesyłki i spowodowane tym konsekwencje.

4. Zasady  okresślone  w  ustępie  poprzednim  dotyczą  roś wniezż  złozżenia  pisma
przez zżołnierza w dowoś dztwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną
wolnosści  w administracji  zakładu  karnego  oraz  przez  członka  załogi  polskiego
statku morskiego u kapitana statku.

5. Jezżeli  koniec  terminu,  o  ktoś rym  mowa  w ust.  2 pkt. 1)  niniejszego  paragrafu
przypada  na  dzienś  uznany  ustawowo za  wolny  od  pracy  lub na  sobotę,  termin
upływa następnego dnia, ktoś ry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

6. Skierowanie, nie jest wymagane, m. in.  do sświadczenś :
1) dla osoś b chorych na gruzś licę;

2) dla osoś b zakazżonych wirusem HIV;

3) dla inwalidoś w wojennych i wojskowych, osoś b represjonowanych, kombatantoś w,
działaczy  opozycji  antykomunistycznej  oraz  osoś b  represjonowanych
z powodoś w politycznych;

4) dla cywilnych niewidomych ofiar działanś  wojennych;

5) dla  uprawnionego  zżołnierza  lub  pracownika,  w  zakresie  leczenia  urazoś w
lub choroś b nabytych podczas wykonywania zadanś  poza granicami panś stwa;

6) dla  weterana  poszkodowanego,  w  zakresie  leczenia  urazoś w  lub  choroś b
nabytych podczas wykonywania zadanś  poza granicami panś stwa;

7) innych  okresślonych  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o sświadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych
ze sśrodkoś w publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938).

7. W  przypadku  skresślenia  pacjenta  z  listy  oczekujących  w  wyniku  rezygnacji
z udzielenia  sświadczenia,  niezgłoszenia  się  na  ustalony  termin  udzielenia
sświadczenia albo zakonś czenia przez ParisMed wykonywania umowy o udzielenie
sświadczenś  opieki zdrowotnej ParisMed:

1) zwraca  pacjentowi  oryginał  skierowania,  w  przypadku  skierowania  w postaci
papierowej,

 albo

2) umozż liwia  ponowne  uzżycie  skierowania  w  postaci  elektronicznej
przez odpowiednią  zmianę  jego  statusu  w  systemie  teleinformatycznym,
o ktoś rym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
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w ochronie zdrowia,  w przypadku skierowania w postaci elektronicznej (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1845).

8. Listę  oczekujących  prowadzi  się  w  sposoś b  zapewniający  poszanowanie  zasady
sprawiedliwego,  roś wnego,  niedyskryminującego  i  przejrzystego  dostępu
do sświadczenś  zdrowotnych  oraz  zgodnie  z  kryteriami  medycznymi  okresślonymi
w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 20  ust.  11  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o sświadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych
ze sśrodkoś w publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938).

9. W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wczesśniejszego nizż
w ustalonym terminie udzielenia sświadczenia,  pacjent informuje o tym ParisMed,
ktoś ry,  jezżeli  wynika  to  z  kryterioś w  medycznych,  koryguje  odpowiednio  termin
udzielenia sświadczenia i informuje niezwłocznie pacjenta o nowym terminie.

10. W  przypadku  wystąpienia  okolicznosści,  ktoś rych  nie  mozżna  było  przewidziecś
w chwili  ustalania  terminu  udzielenia  sświadczenia  opieki  zdrowotnej,
a ktoś re uniemozż liwiają  zachowanie  terminu  wynikającego  z  listy  oczekujących,
ParisMed  informuje  pacjenta  w  kazżdy  dostępny  sposoś b  o  zmianie  terminu
wynikającego ze zmiany kolejnosści udzielenia sświadczenia i jej przyczynie; przepis
ten  dotyczy  takzże  przypadku  zmiany  terminu  udzielenia  sświadczenia  opieki
zdrowotnej na wczesśniejszy; w przypadku, gdy pacjent nie wyrazża zgody na zmianę
terminu  udzielenia  sświadczenia  opieki  zdrowotnej  na  wczesśniejszy,  ParisMed
informuje o mozż liwosści zmiany terminu następnego pacjenta z listy oczekujących,
zgodnie z kolejnosścią ustaloną na podstawie zgłoszenia.

11. W  przypadku, gdy  pacjent  nie  mozże  stawicś  się  u  sświadczeniodawcy  w  terminie
okresślonym  w  trybie  przewidzianym  przez zapisy  niniejszego  regulaminu
lub gdy zrezygnował  ze  sświadczenia  opieki  zdrowotnej,  jest  on  obowiązany
niezwłocznie powiadomicś o tym ParisMed.

12. W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia sświadczenia, pacjent
podlega skresśleniu z listy oczekujących, chyba zże uprawdopodobni, zże niezgłoszenie
się nastąpiło z powodu siły wyzższej.

13. Wniosek  o  przywroś cenie  na  listę  oczekujących  pacjent  jest  obowiązany  zgłosicś
niezwłocznie,  nie  poś zśniej  nizż  w  terminie  7  dni  od  dnia  ustania  przyczyny
niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia sświadczenia. 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§ 19

1. ParisMed  w celu  zapewnienia  prawidłowosści  leczenia  i  pielęgnacji  pacjentoś w
oraz ciągłosści  przebiegu procesu udzielania  sświadczenś  zdrowotnych,  wspoś łdziała
z innymi podmiotami wykonującymi działalnosścś  leczniczą, udzielającymi sświadczenś
zdrowotnych na rzecz tych pacjentoś w.
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2. ParisMed  oraz osoby  udzielające  w jej  imieniu  sświadczenś  zdrowotnych,
wykonującym  działalnosścś  leczniczą  udzielają  informacji  związanych  z pacjentem
w przypadku, gdy:

a) pacjent  lub jego  przedstawiciel  ustawowy  wyrazża  zgodę  na  ujawnienie
tajemnicy,

b) zachowanie  tajemnicy  mozże  stanowicś  niebezpieczenś stwo  dla zżycia
lub zdrowia pacjenta lub innych osoś b,

c) zachodzi  potrzeba  przekazania  niezbędnych  informacji  o  pacjencie,
związanych  z udzielaniem  sświadczenś  zdrowotnych  innym  osobom
wykonującym  zawoś d  medyczny,  uczestniczącym  w udzielaniu  tych
sświadczenś ,

d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. ParisMed udostępnia podmiotom wykonującym działalnosścś leczniczą dokumentację

medyczną  pacjentoś w,  jezżeli  dokumentacja  ta  jest niezbędna  do  zapewnienia
ciągłosści sświadczenś  zdrowotnych.

4. Wspoś łdziałanie  z  innymi  podmiotami  wykonującymi  działalnosścś  leczniczą
odbywa się  z poszanowaniem  powszechnie  obowiązujących  przepisoś w  prawa
oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnienie

§ 20

1. ParisMed  prowadzi  dokumentację  medyczną  osoś b  korzystających  ze sświadczenś
zdrowotnych  oraz zapewnia  ochronę  i  poufnosścś  danych  zawartych  w tej
dokumentacji,  zgodnie  z powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,
a w przypadku udzielanie sświadczenś  finansowanych ze sśrodkoś w publicznych, takzże
zgodnie z wymogami okresślonymi przez płatnika sświadczenś .

2. ParisMed  udostępnia  dokumentację  medyczną  pacjentowi  lub  jego
przedstawicielowi ustawowemu, bądzś  osobie upowazżnionej przez pacjenta.

3. Po  sśmierci  pacjenta  dokumentacja  medyczna  jest  udostępniana  osobie
upowazżnionej przez pacjenta za zżycia lub osobie, ktoś ra w chwili zgonu pacjenta była
jego przedstawicielem ustawowym.

4. ParisMed udostępnia dokumentację medyczną roś wniezż :
1) podmiotom  udzielającym  sświadczenś  zdrowotnych,  jezżeli  dokumentacja  ta  jest

niezbędna do zapewnienia ciągłosści sświadczenś  zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej,  w tym Rzecznikowi  Praw Pacjenta,  Narodowemu
Funduszowi  Zdrowia,  organom  samorządu  zawodoś w  medycznych
oraz konsultantom  krajowym  i  wojewoś dzkim,  w  zakresie  niezbędnym
do wykonywania  przez  te  podmioty  ich  zadanś ,  w  szczegoś lnosści  nadzoru
i kontroli;

3) podmiotom,  o  ktoś rych  mowa  w  art.  119  ust.  1 i  2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o  działalnosści  leczniczej  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z 2018 r.,
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poz. 160),  w  zakresie  niezbędnym  do przeprowadzenia  kontroli  na  zlecenie
ministra własściwego do spraw zdrowia;

4) upowazżnionym  przez  podmiot,  o  ktoś rym  mowa  w  art.  121 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosści leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 160),  osobom  wykonującym  zawoś d  medyczny,  w  zakresie  niezbędnym
do sprawowania  nadzoru  nad  podmiotem  leczniczym  niebędącym
przedsiębiorcą;

5) ministrowi  własściwemu  do  spraw  zdrowia,  sądom,  w  tym  sądom
dyscyplinarnym,  prokuraturom,  lekarzom  sądowym  i  rzecznikom
odpowiedzialnosści zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jezżeli badanie
zostało przeprowadzone na ich wniosek;

7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawnosści,
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

8) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych,  w zakresie  niezbędnym
do prowadzenia rejestroś w;

9) zakładom ubezpieczenś , za zgodą pacjenta;

10) komisjom  lekarskim  podległym  ministrowi  własściwemu  do  spraw
wewnętrznych,  wojskowym  komisjom  lekarskim  oraz  komisjom  lekarskim
Agencji Bezpieczenś stwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom
własściwych Agencji;

11)osobom wykonującym zawoś d medyczny, w związku z prowadzeniem procedury
oceniającej podmiot udzielający sświadczenś  zdrowotnych na podstawie przepisoś w
o  akredytacji  w  ochronie  zdrowia  albo  procedury  uzyskiwania  innych
certyfikatoś w jakosści, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

12) wojewoś dzkiej  komisji  do  spraw  orzekania  o  zdarzeniach  medycznych,
o ktoś rej mowa  w  art.  67e  ust.  1  ustawy  z dnia 6  listopada 2004 r.  o prawach
pacjenta  i Rzeczniku  Praw  Pacjenta  (tekst  jedn.  Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 1318),
w zakresie prowadzonego postępowania;

13) spadkobiercom  w  zakresie  prowadzonego  postępowania  przed  wojewoś dzką
komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o ktoś rej mowa w art. 67e
ust.  1  ustawy  z dnia 6  listopada 2004 r.  o prawach  pacjenta  i Rzeczniku  Praw
Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);

14) osobom wykonującym czynnosści kontrolne na podstawie  art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1845) , w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

15) członkom zespołoś w kontroli  zakazżenś  szpitalnych,  o  ktoś rych  mowa  w  art.  14
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazżenś  i choroś b
zakazśnych  u  ludzi  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1866,  2003  i  2173),  w  zakresie
niezbędnym do wykonywania ich zadanś .
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5. Dokumentacja  medyczna  jest  udostępniana  do wglądu  w siedzibie  ParisMed
lub poprzez sporządzenie  jej  kserokopii,  odpisoś w  bądzś  wyciągoś w,  w tym  takzże
na nosśnikach elektronicznych.

6.  Za udostępnienie dokumentacji medycznej ParisMed pobiera opłaty w kwotach: 
1) za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8,50 zł,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,20 zł,
3) udostępnienie  dokumentacji  medycznej  na  informatycznym  nosśniku  danych  –

1,70 zł.
7. Zmiana  wysokosści  opłat,  o  ktoś rych  mowa  w  poprzednim  ustępie,  odbywa  się

decyzją  Zarządu  ParisMed  przez zmianę  Regulaminu  oraz umieszczenie
na informacji na stronie www.parismed.pl.

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
odpłatnych

§ 21

1. ParisMed udziela sświadczenś  zdrowotnych odpłatnie.
2. SŚwiadczenia zdrowotne są udzielane nieodpłatnie, w razie zawarcia przez ParisMed

umowy  o udzielanie  sświadczenś  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze sśrodkoś w
publicznych  z Narodowym  Funduszem  Zdrowia,  w zakresie  objętym  umową,
na rzecz osoś b ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, bądzś  innych osoś b
uprawnionych do sświadczenś  zdrowotnych finansowanych ze sśrodkoś w publicznych.
W przypadku udzielania sświadczenś  zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym
Funduszem  Zdrowia,  ParisMed  nie  mozże  pobieracś  zżadnych  dodatkowych  opłat
od pacjentoś w.

3. Za udzielone sświadczenia zdrowotne inne nizż  finansowane ze sśrodkoś w publicznych
(sświadczenia zdrowotne odpłatne),  pacjenci  wynoszą opłaty zgodnie z ustalonym
cennikiem  opłat.  Wysokosścś  opłat  okresśla  Załącznik  nr 2  do Regulaminu
organizacyjnego.

§ 22

1. Udzielanie  sświadczenś  zdrowotnych  odpłatnych,  organizowane  jest w taki  sposoś b,
aby nie ograniczacś  dostępnosści sświadczenś  finansowanych ze sśrodkoś w publicznych;
w sposoś b  zapewniający  poszanowanie  zasady  sprawiedliwego,  roś wnego,
niedyskryminującego  i przejrzystego  dostępu  do  sświadczenś  opieki  zdrowotnej
oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

2. Udzielanie sświadczenś  zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną
kolejnosścś  udzielania  sświadczenś  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze sśrodkoś w
publicznych.
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3. SŚwiadczenia  zdrowotne  odpłatne,  udzielane  będą  w miarę  mozż liwosści  w dniu
zgłoszenia  lub w innym  terminie  uzgodnionym  z pacjentem,  według ustalanej
kolejnosści  w dniach  i godzinach  ich  udzielania.  Zmiana  cennika,  o  ktoś rym  mowa
w tym ustępie, odbywa się decyzją Zarządu ParisMed i jego umieszczenie na stronie
www.parismed.pl.

§ 23

Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania sświadczenia
finansowanego  ze sśrodkoś w  publicznych  oraz o  warunkach  uzyskania  takiego
sświadczenia.

§ 24

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został  nadany przez Zarząd ParisMed
i wchodzi w zżycie z dniem podpisania

Załączniki:
1) schemat struktury organizacyjnej,
2) cennik usług.

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2018 r.

Prezes Zarządu
Dr n.med. Maciej Dancewicz

……………………………………………………
Za Zarząd
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