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KOMUNIKAT 

Wszyscy Świadczeniodawcy

Pomorski  Oddział  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  informuje,  że  Ustawa  z  dnia 

27  sierpnia  2004  roku  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych 

(Dz. U.  Nr  210,  póz.  2135  z  późn.  zm.) nakłada  na  świadczeniodawców  obowiązek  przekazywania 

co miesiąc  oddziałowi  wojewódzkiemu  NFZ  informację  o  liczbie  oczekujących  na  udzielenie 

świadczenia i średnim czasie oczekiwania.

Szczegółowy  sposób  rejestrowania  informacji  gromadzonych  i  przekazywanych  przez 

świadczeniodawców określił Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 2006 r.  w sprawie  

zakresu  niezbędnych  informacji  gromadzonych  przez  świadczeniodawców,  szczegółowego  sposobu 

rejestrowania  tych  informacji  oraz  ich  przekazywania  podmiotom  zobowiązanym  do  finansowania  

świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, póz. 780), Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 

1 stycznia 2007 roku.

W okresie od sierpnia do grudnia bieżącego roku przekazywanie informacji będzie się odbywało 

w sposób uproszczony, obejmujących następujące zasady:

Informacje o listach oczekujących na udzielenie poszczególnych świadczeń będzie dotyczyło tylko 

wybranych procedur i programów terapeutycznych oraz świadczeń z zakresu chemioterapii. Są to te same 

świadczenia, które określił Minister Zdrowia w załączniku nr 9 do rozporządzenia z dnia 30 czerwca br. 

W pozostałych przypadkach należy przekazywać informacje o liczbie osób oczekujących i średnim czasie 

oczekiwania wyłącznie w stosunku do komórek organizacyjnych (poradni specjalistycznych, pracowni, 

oddziałów szpitalnych).

W  związku  z  powyższymi  zmianami  zasad,  opracowana  została  nowa struktura komunikatu 

XML- świadczeniodawca – OW NFZ  „OCZS wersja 3.0”.
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Rodzaje kolejek: W, S i A zostają zastąpione rodzajami:  P i K. Rodzaj kolejki W, związanej z 

procedurami  wysokospecjalistycznymi,  został  usunięty,  ponieważ  NFZ   nie   wyodrębnił   spośród 

finansowanych   przez  siebie  świadczeń,  wykazu procedur wysokospecjalistycznych.

Kolejka P (PROCEDURY)  obejmuje wybrane, szczególnie istotne ze względu na dostępność, 

procedury, programy terapeutyczne i świadczenia z zakresu chemioterapii.

Określono  wykaz  24  procedur  i  22  programów  terapeutycznych  i  świadczeń  z  zakresu 

chemioterapii,  z  którymi  związane  są  długie  okresy  oczekiwania.  Okres  oczekiwania  tych  osób  jest 

wyraźnie różny od okresów oczekiwania pozostałych osób, oczekujących na udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej  w  tych  samych  oddziałach  szpitalnych,  poradniach  specjalistycznych  lub  pracowniach 

diagnostycznych.  Jest  to  związane  z  limitowaniem  tych  świadczeń  i  określaniem  przez 

świadczeniodawców odległych terminów realizacji procedur.

Kolejka  K  (KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE)   zawiera  wykaz  komórek  organizacyjnych, 

w których prowadzone są listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Informacje  o  liczbie  osób  i  średnim  czasie  oczekiwania  na  udzielenie  innych  świadczeń,  niż 

w wykazach kolejki P, należy przekazywać w odniesieniu do komórek organizacyjnych.

Liczbę oczekujących osób i średni czas oczekiwania dla poszczególnych komórek organizacyjnych 

należy określać z wyłączeniem osób (i związanego z nimi średniego czasu oczekiwania) oczekujących na 

wyłączone procedury, programy terapeutyczne lub świadczenia z zakresu chemioterapii, np.

W poradniach stomatologicznych odrębnie powinny zostać określone:

• Liczba osób i średni czas oczekiwania na leczenie protetyczne,
• Liczba osób i średni czas oczekiwania na leczenie ortodontyczne,
• Liczba osób i średni czas oczekiwania pozostałych osób.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o komunikacie można znaleźć na stronie 

internetowej pod adresem –  www.nfz.gov.pl zakładka kolejki  oczekujących – nowy format  wymiany 

danych „OCZS wersja 3.0”

Z poważaniem 

 Henryk  Wojciechowski
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