•

Poučenie pacienta pri zmene zmluvného lekára
Pre pacienta, ktorý sa rozhodol zmeniť lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti
vyplývajú zo zákona č. 576/2004 Z.z. nasledujúce povinnosti:
o

Pacient musí ukončiť zmluvný vzťah s predchádzajúcim lekárom. Tento vzťah
však nemôže ukončiť skôr ako 6 mesiacov od jeho vzniku. Pacient musí
zrušiť existujúcu dohodu p í s o m n e (§ 12 zákona 576/2004 Z.z.). Ak nie
je dohodnuté inak,
dohoda obvykle prestáva platiť posledným dňom
mesiaca, v ktorom ju pacient vypovedal.

o

Doterajší lekár urobí v zdravotnej dokumentácii záznam o vyradení pacienta z
evidencie k poslednému dňu v mesiaci. Pri najbližšom mesačnom zúčtovaní
zdravotnej poisťovni nahlási pacienta ako úbytok.

o

Pacient musí uzavrieť novú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
s lekárom, ktorého si vybral.

o

Lekár s ktorým chce pacient uzavrieť novú dohodu s tým musí súhlasiť.

o

Dohoda s novým lekárom začne platiť až dňom, keď zdravotná poisťovňa pacienta
akceptuje túto dohodu.
Za akceptáciu sa považuje poukázanie prvej
kapitačnej platby za pacienta ambulancii.

o

Vzhľadom na to, že zdravotnej poisťovni môže akceptácia dohody trvať
i niekoľko mesiacov (napr. ak predchádzajúci lekár zmenu nenahlási včas,
... pri chybných alebo neúplných údajoch, ...) obdobie medzi prejavením záujmu
o dohodu s novým lekárom a poukázaním prvej kapitačnej platby na účet nového
zmluvného lekára je považované za obdobie bez zmluvného vzťahu s ambulanciou
a pacient v prípade vyžiadania zdravotnej starostlivosti si bude musieť
hradiť všetky náklady v hotovosti. Bez úhrady bude môcť byť ošetrený len
v prípade potreby neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Preto odporúčame aby pacient
n e m e n il
lekára v období, keď má
zdravotné ťažkosti alebo plánuje návštevu špacialistu, laboratórne odbery
či iné vyšetrenia.

o

Nový lekár je povinný písomne si vyžiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie
od predchádzajúceho lekára. Pôvodný lekár môže vydať dokumentáciu len
na základe tohto vyžiadania.

o

Za vyhotovenie výpisu alebo kópie zdravotnej dokumentácie si lekár bude
účtovať vynaložené náklady podľa platného cenníka.

o

Prevzatie dokumentácie pacient musí potvrdiť svojim podpisom. Prevzatím
dokumentácie pacient preberá zodpovednosť za svoju zdravotnú
dokumentáciu.

