
Wszyscy Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia opieki
zdrowotnej

Pomorski  Oddział  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  przypomina  o  konieczności
prowadzenia rejestru pacjentów oczekujących na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej
zgodnie z zapisami art. 20-21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135).

Art. 23 powyższej ustawy stanowi, iż świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania co miesiąc
oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielenia świadczenia
informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania. 

Rejestrację  powyższych  danych  umożliwia  jeden  z  modułów  nowej  wersji  „Pakietu
Świadczeniodawcy” na rok 2005 – Obsługa Kolejek Oczekujących.

Prowadzenie listy oczekujących dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresach:

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

• Lecznictwo szpitalne

• Rehabilitacja

• Stomatologia (również aparaty ortodontyczne i protezy)

• Leczenie psychiatryczne

• Opieka długoterminowa

Podstawowe zasady prowadzenia kolejki:

1. Do  kolejki  oczekujących  nie  należy wprowadzać  pacjentów  pobierających  świadczenia
cyklicznie,  które  z  zasady  powtarzają  się  w  określonych  odstępach  czasu,  np.  wizyta
kontrolna u kardiologa, wizyta kontrolna w poradni medycyny paliatywnej, wizyta kontrolna
w poradni zdrowia psychicznego, itp. 

2. Kolejka definiowana jest przez:

- Kod  produktu  kontraktowanego (np.  1300,  1500,  1800  –  punkt  rozliczeniowy danej
poradni) oraz przez Kod procedury wg ICD -9.

- Pozycji Kod procedury wg ICD –9 nie należy wypełniać (  w najbliższej  aktualizacji
Pakietu Świadczeniodawcy wymóg ten zostanie zniesiony).

3. W polu  Kod rozpoznania w zakładce  Dane dotyczące  pozycji  w kolejce   wymagane jest
wpisanie  rozpoznania  wg.  ICD  –  10.  Rozpoznanie  należy  wpisać  ze  skierowania  lub
w przypadku  jego  braku  należy  ustalić  jedno  rozpoznanie  dla  danej  poradni  (w tych
przypadkach wyboru rozpoznania dokonuje świadczeniodawca).



4. Aktualnie  do  programu  Kolejka  Oczekujących  można  wprowadzać  jedynie  pacjentów
bieżących.  Uzupełnienie  kolejki  wstecz  o  pacjentów  wcześniej  wpisanych  na  listę
oczekujących a nie wprowadzonych do aplikacji, będzie możliwe dopiero po pojawieniu się
nowej wersji  programu.  Do tego czasu, w zakładce  Statystyka związana z kolejką, liczbę
pacjentów oczekujących należy wprowadzać ręcznie,  uwzględniając wszystkich pacjentów
oczekujących. 

5. W przypadku,  kiedy w danej  placówce  nie  ma pacjentów  oczekujących w jakiejkolwiek
kolejce, należy stworzyć jedną kolejkę o zapisie zerowym i wysłać ją do oddziału funduszu.
W tym  przypadku  nie  ma  potrzeby  tworzenia  wszystkich  możliwych  u danego
świadczeniodawcy kolejek i wysyłania ich do Oddziału.

Dane o kolejce oczekujących należy przesyłać do 10 –go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
zaznaczając w dodatkowych operacjach export danych o kolejkach oczekujących.

Jednocześnie  przypominamy,  iż  art.  22  w/w  ustawy  stanowi,  iż  świadczeniodawca  udzielający
świadczeń wysokospecjalistycznych przekazuje co najmniej  raz w miesiącu listę  oczekujących na
udzielenie świadczeń wysokospecjalistycznych do Funduszu i ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zapytania  merytoryczne  dotyczące  obsługi  PŚ  Obsługa  Kolejki  Oczekujących  w wymienionych
powyżej rodzajach świadczeń należy kierować pod numer tel.: 321-85-72

Zapytania w sprawach technicznych prosimy kierować pod numer tel.: 321-85-81.
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