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Wszyscy Świadczeniodawcy

Pomorski  Oddział  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  informuje,  że  od  29 

sierpnia  2006  r.  na  stronie  internetowej  naszego  Oddziału  dostępna  jest  aktualizacja  programu 

Pakietu  Świadczeniodawcy  umożliwiająca  generowanie  sprawozdania  o  osobach  oczekujących, 

według o obowiązującego od 1 września 2006 r.  formatu danych - wersja OCZS 3.0. 

Program  Pakiet  Świadczeniodawcy  należy  zaktualizować  do  wersji  PS_3.35.0002  

Sprawozdania za miesiąc sierpień 2006 r.  z datą oceny 31.08.2006 r. należy przekazać do NFZ 

wyłącznie  według  nowego  formatu.  Zaznaczamy,  iż  komunikaty  w  starym  formacie  będą 

automatycznie  odrzucane.  Aktualizacji  oprogramowania  należy  dokonać  po  sporządzeniu 

sprawozdania o osobach oczekujących za miesiąc lipiec 2006, a przed sporządzeniem sprawozdania 

za sierpień 2006. 

Ponadto  informujemy,  że  wobec  świadczeniodawców,  którzy  nie  prześlą  wymaganej 

sprawozdawczości w zakresie kolejek oczekujących, zostaną nałożone kary umowne. Na stronie 

internetowej  Pomorskiego  OW  NFZ  załączono  stanowisko  Centrali  Narodowego  Funduszu 

Zdrowia  dotyczące  dopuszczalności  stosowania  kar  umownych  wobec  świadczeniodawców nie 

wykonujących  ustawowego  obowiązku  przekazywania  informacji  o  osobach  oczekujących  na 

udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Jednocześnie  przypominamy,  iż  dane  o  kolejce  oczekujących  należy  przesyłać  do  10  –go 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  zaznaczając w dodatkowych operacjach export danych 

o kolejkach oczekujących. Wobec tego prosimy o przesłanie powyższych informacji według oceny 

na dzień  31 sierpnia 2006 r. do dnia 10 września 2006 r. 

Pytania merytoryczne dotyczące obsługi PŚ Obsługa Kolejki Oczekujących należy kierować pod 

numer tel.: 321-85-72.

Jednocześnie zawiadamiamy, że szczegółowe informacje o komunikacie znajdują się na stronie 

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

wymiany danych „OCZS wersja 3.0”

    Z poważaniem
 Henryk  Wojciechowski

 D Y R E K T O R 
Pomorskiego Oddziału  Wojewódzkiego NFZ

Adres Centrali NFZ: ul. Grójecka 186,  02-390  Warszawa ,
Sekretariat Gabinetu Prezesa: tel.: ( 0-22 ) 572 60 12, 572 60 13, fax: 572 63 30, 
Adres Oddziału: ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, 
Wydział Spraw Świadczeniobiorców  tel.: (0-58) 321-86-26, 321-85-44, fax: (058) 321-85-51
adres e-mail: gdansk@nfz-gdansk.pl; strona internetowa: www.nfz.gov.pl

http://www.nfz.gov.pl/

	Pomorski Oddział Wojewódzki
	NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
	z siedzibą w Gdańsku

	Wszyscy Świadczeniodawcy
		Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 29 sierpnia 2006 r. na stronie internetowej naszego Oddziału dostępna jest aktualizacja programu Pakietu Świadczeniodawcy umożliwiająca generowanie sprawozdania o osobach oczekujących, według o obowiązującego od 1 września 2006 r.  formatu danych - wersja OCZS 3.0. 
	Program Pakiet Świadczeniodawcy należy zaktualizować do wersji PS_3.35.0002 
Sprawozdania za miesiąc sierpień 2006 r.  z datą oceny 31.08.2006 r. należy przekazać do NFZ wyłącznie według nowego formatu. Zaznaczamy, iż komunikaty w starym formacie będą automatycznie odrzucane. Aktualizacji oprogramowania należy dokonać po sporządzeniu sprawozdania o osobach oczekujących za miesiąc lipiec 2006, a przed sporządzeniem sprawozdania za sierpień 2006. 
	Ponadto informujemy, że wobec świadczeniodawców, którzy nie prześlą wymaganej sprawozdawczości w zakresie kolejek oczekujących, zostaną nałożone kary umowne. Na stronie internetowej Pomorskiego OW NFZ załączono stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące dopuszczalności stosowania kar umownych wobec świadczeniodawców nie wykonujących ustawowego obowiązku przekazywania informacji o osobach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
	Jednocześnie przypominamy, iż dane o kolejce oczekujących należy przesyłać do 10 –go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zaznaczając w dodatkowych operacjach export danych o kolejkach oczekujących. Wobec tego prosimy o przesłanie powyższych informacji według oceny na dzień  31 sierpnia 2006 r. do dnia 10 września 2006 r. 
	Pytania merytoryczne dotyczące obsługi PŚ Obsługa Kolejki Oczekujących należy kierować pod numer tel.: 321-85-72.
	Jednocześnie zawiadamiamy, że szczegółowe informacje o komunikacie znajdują się na stronie internetowej pod adresem – www.nfz.gov.pl zakładka kolejki oczekujących – nowy format wymiany danych „OCZS wersja 3.0”
	    Z poważaniem

