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KOMUNIKAT

Szanowni Świadczeniodawcy,

               W związku z napływającymi sygnałami od świadczeniobiorców o trudnościach z

zapisywaniem do kolejek oczekujących na świadczenia opieki  zdrowotnej  Pomorski  Oddział

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z  art. 20 ustawy z dnia

27  sierpnia  2004r.  „o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków

publicznych” ( Dz.U.210 poz. 2135 z późn. zm.):

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej

opiece  zdrowotnej  są  udzielane  według  kolejności  zgłoszenia  w  dniach  i  godzinach  ich

udzielania  przez  świadczeniodawcę,  który  zawarł  umowę  o  udzielanie  świadczeń  opieki

zdrowotnej.

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1:

1) ustala  kolejność  udzielenia  świadczenia  opieki  zdrowotnej  na  podstawie  zgłoszeń

świadczeniobiorcy;

2) informuje  pisemnie  świadczeniobiorcę  o  terminie  udzielenia  świadczenia  oraz  uzasadnia

przyczyny wyboru tego terminu;

3. Dokonanie  przez  świadczeniodawcę czynności,  o  których mowa w ust.  2  pkt  2  i  3,  jest

równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.

4. Lista  oczekujących  na  udzielenie  świadczenia  stanowi  integralną  część  dokumentacji

medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

7. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego

niż  w  ustalonym  terminie  udzielenia  świadczenia,  świadczeniobiorca  informuje  o  tym

świadczeniodawcę,  który,  jeżeli  wynika  to  z  kryteriów medycznych,  koryguje  odpowiednio

termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.
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  Wobec  powyższych  zapisów  ustawowych,  każdy  pierwszorazowy  pacjent

zgłaszający  się  ze  skierowaniem  musi  zostać  wpisany  do  kolejki  oczekujących  na

świadczenie w dniu, w którym zgłosił się do placówki.

Ponadto  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26.09.2005r.„w  sprawie  kryteriów

medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców

na listach oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej”(Dz.U.05.200, poz.  1661)

umożliwia  lekarzowi  wpisującemu do  kolejki  oczekujących, w zależności  od  stanu  zdrowia

zapisać chorego do tzw. kolejki przypadków pilnych lub stabilnych.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

                                                                         Małgorzata Bartoszewska-Doğan


