
 

 

 

 

 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu 

sprawozdawczego październik 2010 r. ulega zmianie sposób obliczania średniego czasu 

oczekiwania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. 

zmieniającym rozporządzenie 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. z 2010 r. Nr 159, poz. 1073 ) średni czas oczekiwania powinien być 

obliczony w oparciu o dane o osobach skreślonych z list oczekujących z powodu wykonania 

świadczenia w okresie ostatnich 6 miesięcy, a nie jak dotychczas w okresie 1 miesiąca, tj. 

miesiąca sprawozdawczego. Nowy wzór na obliczenie średniego czasu oczekiwania: 

(przedstawiony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia): 

 

T = D/L, gdzie: 

    T – średni czas oczekiwania, 

    D – łączna liczba dni oczekiwania, gdzie: 

          D = d
1 

+ d
2 + 

… +
dn

, gdzie: 

           d
n
 – liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie sześciu miesięcy z listy 

oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania 

na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia, 

     L – łączna liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z listy oczekujących 

z powodu wykonania świadczenia. 

Przypominamy, że listy oczekujących dotyczą pacjentów tylko pierwszorazowych. 

 

Od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. obowiązuje również nowy komunikat 

sprawozdawczy XML dotyczący list oczekujących, przyjęty zarządzeniem Nr 45/2010/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

Zgodnie z jego zapisami, w porównaniu z aktualnie obowiązującym komunikatem, w elemencie 

<adres> został dodany atrybut <panstwo>, natomiast w elemencie <podzbior-ocz> usunięto 

atrybut <szac-czas-oczek>. Został zmieniony również komunikat potwierdzenia danych o listach 

oczekujących, który jest dostosowany tylko i wyłącznie do list oczekujących.  

Gdańsk, dnia 8 września 2010  r. 

zmiana sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania oraz  nowy format szczegółowych 

komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących 
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Mając na uwadze powyższe prosimy o dostosowanie oprogramowania z którego Państwo 

korzystacie, które umożliwi przekazanie prawidłowych komunikatów XML. W przypadku 

przekazania błędnego komunikatu – plik będzie automatycznie odrzucony. 

 

Dziękujemy za włożony dotychczas wysiłek w informatyzację przepływu danych. Prosimy 

jednocześnie o stały nadzór i dalszą poprawę jakości przekazywanych informacji o listach 

oczekujących. 

 

Podpisała: 

Barbara Kawińska 

p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ 

 

 

 

 


