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Koordynacja dializ gościnnych 

Ogólne zasady  

 

§ 1  

Wstęp  

Firma Fresenius NephroCare Polska Sp. Z.o.o. (dalej „FN”) prowadzi ośrodek koordynujący 

znajdujący się w Polsce i odpowiada za pomoc w koordynowaniu dializ w miejscu pobytu 

pacjenta (dalej „pacjent”) poza macierzysta stacia dializ (dalej „dializy gościnne”). Pacjent 

chcący odbyć dializy w jednym lub kilku miejscach pobytu zwraca się do FN z prośbą 

o skoordynowanie takich dializ.  

W związku z powyższym pacjent oraz FN (dalej zwani każde z osobna „stroną” lub łącznie 

„stronami”) zawierają poniższą umowę (dalej „umowa”). 

§ 2 

Usługi FN 

(1) FN udziela pacjentowi pomocy w skoordynowaniu co najmniej jednego zabiegu 

dializy w ośrodku specjalizującym się w udzielaniu dializ wskazanym przez FN 

zgodnie z kryteriami podanymi przez pacjenta.  

(2) Koordynacja dializ gościnnych obejmuje ocenę dostępności potencjalnych ośrodków 

dializ we wskazanym miejscu pobytu zgodnie z podanymi przez pacjenta kryteriami 

dotyczącymi lokalizacji, przedziału czasu, czasów i częstotliwości dializ (dalej 

„sprawdzenie dostępności”). Oznacza to, że FN zajmuje się w imieniu pacjenta 

sprawdzeniem dostępności wskazanego ośrodka dializ (dalej „wybrany ośrodek 

dializ”) oraz nawiązuje kontakt pomiędzy pacjentem a wybranym ośrodkiem dializ. 

(3) Celem wyjaśnienia FN niniejszym informuje, że udziela wyłącznie pomocy 

w początkowym nawiązaniu kontaktu pomiędzy pacjentem a wybranym ośrodkiem 

dializ. Ostateczna decyzja i potwierdzenie możliwości odbycia zabiegów w czasie 

wskazanym przez pacjenta leży wyłącznie w gestii wybranego ośrodka dializ. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych zmian (np. pierwszy 

wybrany przez pacjenta ośrodek dializ nie może przeprowadzić zabiegów z powodów 

medycznych) FN pomoże pacjentowi nawiązać dalszy kontakt z innym potencjalnym, 

wybranym ośrodkiem dializ. FN nie gwarantuje jednak jakiejkolwiek pomyślnej 

realizacji wniosku pacjenta. 

(4) Zabiegi przeprowadzane są wyłącznie przez wybrany ośrodek dializ, który przyjmuje 
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pełną i wyłączną za nie odpowiedzialność. FN nie uczestniczy w wykonywaniu 

zabiegów dializ, w zapewnieniu ich zgodności z prawem ani w rezerwowaniu 

i realizacji podróży. 

(5) Jeżeli wedle oceny FN pomoc ze strony innego ośrodka koordynującego należącego 

do grupy Fresenius Medical Care (dalej „alternatywny ośrodek koordynujący”) lub 

przejęcie przez taki ośrodek odpowiedzialności jest wymagane lub pozwoli 

na zorganizowanie dializ gościnnych w sposób pomyślny i skuteczny, FN ma prawo 

do zaangażowania takiego alternatywnego ośrodka. Lista ośrodków koordynujących 

znajdujących się w różnych miejscach świata dostępna jest pod tym adresem 

(https://www.nephrocare.pl/dla-pacjentow-strona-glowna/dializa-

wakacyjna/rezerwacja.html). Alternatywne ośrodki koordynujące świadczą takie 

same usługi, co zapewniane przez FN zgodnie z niniejszą umową, pełniąc rolę 

podwykonawców FN. 

(6) FMC zapewni wyżej wspomniane usługi określone niniejszą umową bezpłatnie. 

§ 3 

Obowiązki pacjenta 

(1) Pacjent powinien udostępnić wszelkie dane osobowe wymagane do  pomyślnego 

skoordynowania wskazanych dializ gościnnych. Przede wszystkim pacjent powinien 

zapewnić informacje na temat planowanej podróży (cel podróży i przedział czasu), 

czasów dializ i ich częstotliwości. 

(2) Ponadto pacjent niniejszym udziela upoważnienia i zobowiązuje się zapewnić, 

aby lekarz przeprowadzający zabiegi w głównym ośrodku dializ (dalej „lekarz 

prowadzący”) przekazał wybranemu ośrodkowi dializ potrzebne informacje 

medyczne i zdrowotne wyszczególnione w załączonym wniosku o przeprowadzanie 

dializ gościnnych jak najwcześniej przed planowanym rozpoczęciem dializ 

gościnnych. FN może pomóc pacjentowi, zwracając się do lekarza prowadzącego 

z prośbą o wypełnienie wniosku o przeprowadzanie dializ na wakacjach i przekazanie 

wypełnionego formularza do wybranego ośrodka dializ lub prosząc lekarza 

z wybranego ośrodka dializowania o uzyskanie wymaganych danych 

za pośrednictwem elektronicznego systemu informacji o leczeniu o nazwie EuCliD 5.   
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(3) Pacjent powinien zwrócić podpisane egzemplarze niniejszej umowy i załączonego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody jak najwcześniej przed datą planowanego rozpoczęcia 

dializ gościnnych. Jest to warunek konieczny do udzielenia przez FN pomocy 

w skoordynowaniu dializ gościnnych. 

(4) Strony uznają, że gościnnych ośrodek dializ może odmówić określonemu pacjentowi 

przeprowadzenia zabiegów na dowolnym etapie procesu, w realizacji którego pomaga FN 

zgodnie z niniejszą umową. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy ośrodek dializ 

gościnnych nie jest w stanie zapewnić odpowiednich zasobów wymaganych 

do przeprowadzenia konkretnego zabiegu.  

§ 4 

Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy 

Niniejsza umowa wejdzie w życie po jej podpisaniu przez pacjenta. Umowa może zostać 

wypowiedziana na piśmie przez dowolną ze stron, w dowolnym czasie.  

§ 5 

Odpowiedzialność 

FN ponosi pełną odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone pacjentowi w wyniku 

zamierzonego lub wynikającego z rażącego zaniedbania naruszenia zobowiązań przez 

pracowników spółki, jej przedstawicieli prawnych lub inne osoby przez nią zatrudnione 

do wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie. Jeżeli pozew o odszkodowanie 

wobec FN oparty jest o nieznaczne zaniedbanie ze strony FN (oraz osób wymienionych powyżej), 

FN odpowiadać będzie wyłącznie za:  

 

 śmierć, szkody osobowe lub uszczerbek na zdrowiu. 

 ponadto, jeżeli przedmiot zaniedbania stanowi podstawowy obowiązek wynikający 

z umowy, do realizacji którego pacjent ma prawo z uwagi na fakt, że jest to warunek 

konieczny do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy, FN będzie ponosić 

również odpowiedzialność za typowe i dające się przewidzieć szkody mogące powstać 

przy tego rodzaju umowach.  

§ 6 

Ochrona danych 

Niniejszym informuje się pacjenta, że do celów niniejszej umowy konieczne jest przekazanie 

i udostępnienie danych osobowych FN i lekarzom z wybranego ośrodka dializ. Szczegółowe 

informacje na temat przetwarzania danych w związku z koordynacją zabiegów dializ poza 

macierysta stacia dializ zawarto w załączonym oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Musi ono zostać 

podpisane przez pacjenta. 

 

§ 7 

Postanowienia różne  

(1) Prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy i wynikającego z niej stosunku 

jest prawo polskie. Określone ustawą ograniczenia możliwości wyboru prawa 
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właściwego i obowiązek zastosowania odpowiednich przepisów, w szczególności 

obowiązujących na terenie państwa, w którym pacjent jako konsument ma miejsce 

stałego pobytu, pozostają bez zmian. 

(2) Nagłówki użyte w niniejszej umowie nie mają wpływu na interpretację jej treści. Jeżeli 

część postanowień zawartych w niniejszej umowie jest lub stanie się nieważna lub 

niewykonalna, nie będzie to mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej 

umowy. Strony zobowiązane są do wspólnego zastąpienia nieważnego 

lub niewykonalnego postanowienia postanowieniem ważnym, w jak największym stopniu 

zbliżonym do nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy wszelkich 

luk w niniejszej umowie. 

(3) Nie istnieją jakiekolwiek ustne ustalenia dodatkowe związane z niniejszą umową. Wszelkie 

zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej i podpisu obu stron. Dotyczy 

to także zmiany wymogu formy pisemnej. Wiadomości e-mail uznaje się za niespełniające 

wymogu formy pisemnej, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.  

 

 

 

 Pacjent  

Miejsce, data 

 

____________________________ 

Podpis  

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


