
SKARGI I WIIOSKI
JeZeli uwahasz, 2e zostalef niewla6ciwe potraktowany w plac6wce, kt6ra Swiadczy uslugi w ramach
umowy z NFZ, moZesz zlozyt skargg. Skargg mohesz zNozyt osobiScie lub pisemnie. Zawsze moZesz
takhe zqda| pisemnego potrvierdzeni a przyjgcia skargi.
Wa2ne! Skarga, kl6ra nie zat:dtera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, kt6ra j4 wniosla, nie zostanie
rczpattzona.
OdpowiedZ powinieneS otr:rymaf w ci4gu 30 dni od daty wplywu skargi do Samodzielnego Publiczrego
ZakJadu Opieki Zdrowotnej w tr-ukowie. Mo2e si9 jednak zdarzy6, 2e wyst4pi4 okolicznoSci, kl6re
to uniemozliwiaja. Powinienes wtedy otrzymat informacjg o nowym terminie rczpatrzenra skargi.

JAKZI OZYC SKARG4 LUB WIIIOSEK

l.Przygotuj skargg lub wnioselc
Pismo powinno zawrer aC nastgpuj 4ce informacje :

- dane skar24cego (imig,,nazwisko, adres, numer telefonu),

- dane Swiadczeniodawcy, kt6rego skarga dotyczy,

- precyzyjny opis zdwzeria,

- w przypadku skladania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dol4czenie pisemnego

upowaZnienia.
2. Zl6t skargg lub wniosek
ZN62skargg w Samodzielnym Publicznym ZakJadzie Opieki Zdrowotrej wtr-ukowie.
MoZesz to zrobi6 na kilka sposob6w:

. bezpoSrednio w siedzibie SPZOZ w Dziale Analiz i Rozliczerfl - w dniach od poniedzialku
do pi4tku w godzinach 8.00-14.00, nr telefonu (+48) 721060 030 lub 25798 20 01 wew.274,

. bezpoSrednio u pracownik6w Szpitala (Ordynrtotzy, Kierownicy, Pielggniarki Oddzialowe)

- codziennie w godzinach pracy,
o rvyslad pocztq na adres siedziby Zakladu (ul. Doktora Andrzeja Rogaliriskiego 3, 2l - 400

Luk6w),
o 

, 
wyslad faxem na numer 25 798 26 03,

o przeslad skargg na adres e-mail spzoz@spzoz.lukow.pl
W prrypadku zgloszenia skargi lub wniosku zapomoc1poczcy elekfronicznej, kt6re nie zostaly opafzone
podpisem elektronicznym lub nie zawierujq imieni4 nazwiska (nazwy) i adresu wnosz4cego, Dnal
Analiz i Rozliczeri za pomocQ poctry elektronicznej wystgpuje odpowiednio do skarZ4cego
lub wnioskodawcy o uzupehrierie Aohonej skargi lub wniosku o te dane w terminie 7 dni. Termin
do zalatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia \ plywu tego uzupetnienia do SPZOZ w tr-ukowie.
3. Czekaj na informacjg.
Czekaj na pisemn4 informacjg o sposobie rczpatrzenia skargi. Kahda skarga jest na wstgpie analizowana
w odniesieniu do obowiqzuj4cych przepis6w. W przypadku konieczroSci prowadzenia postgpowania
wyjaSniaj4cego wystgpujemy do os6b, kt6rych skargabezpoSrednio dotyczy z proSb4 o wyjaSnienia.
Je2eli uwtiasz, ie prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w spos6b Ciebie zadowalajqcy,
moiesz taki,ezloiry( skargg do:

o Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl np. w sytuacji naruszenia prawa do:
poszanowania intymnoflci i godnofci, informacji, iwiadczeri zdrowotnych, tajemnicy informacji,
dokumentacji medycznej, zgloszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia leknrza, opieki
duszpasterskiej;

o Rzecznika odpowiedzialnoSci zawodowej lekarzy przy okrggowej izbie lekarskiej, do kt6rej
lekarznalezy www.nil.org.plw sytuacji zastrzeheri do sposobu leczenia albo zachowania leknrzy;

o Rzecznika odpowiedzialnoSci zawodowej'pielggniarek i poloZnych przy okrggowych izbach
pielggniarek i polozrych*vww.izbapiel.org.pl w sytuacji zastrzeieri do sposobu postgpowania albo
zachowania pielggniarki lub polo2nej; '

o Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl np. w
do zachowania poufuoSci przechowywanej dokumentacii, iej zabezpieczen

ODZIEINu uolczy kradzieilq.

lek. med.


