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Komunikat dotyczący kolejek oczekujących 
 

 

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 27 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 

wydanego na podstawie art. 190 ust.1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135, z późn. zm.) 

świadczeniodawcy mają obowiązek gromadzić i przekazywać do właściwego Oddziału NFZ 
komunikatem dane o  liczbie oczekujących, przyjętym zarządzeniem: Nr 9/2008/DI Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 30 stycznia 2008 r. (→ komunikat – centrala ). Dane 

o których mowa powinny zawierać: 

� średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę oczekujących w podziale 

na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych; 

� średni przewidywany czas oczekiwania oraz łączną liczbę oczekujących w podziale 

na przypadki pilne i stabilne na określone procedury oraz na leczenie w ramach 

programów terapeutycznych i na świadczenia z zakresu chemioterapii; 

� średni rzeczywisty czas oczekiwania oraz łączną liczbę oczekujących w podziale 

na przypadki pilne i stabilne na udzielenie świadczeń w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych. 

Powyższe informacje świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania w terminie 

do 10 - go każdego miesiąca. 
Jednocześnie przypominamy o konieczności sprawdzania komunikatu zwrotnego o potwierdzeniu 

danych o kolejkach oczekujących. W przypadku błędów, przyjęciu lub odrzuceniu komunikatu 

podlega całość danych o listach oczekujących. Najczęściej spotykane błędy w odrzucanych 

komunikatach: 

� czas oczekiwania nie może być zerem, gdy liczba oczekujących jest różna od zera; 

� błędny kod techniczny komórki organizacyjnej; 

� próba wczytania starszej przesyłki; 

� dana komórka nie powinna przesyłać informacji o kolejkach oczekujących;  

� liczba osób wpisanych po 1 stycznia 2007 r. jest większa niż liczba oczekujących ogółem; 

� nie uwzględnione zostały dwie kategorie medyczne. 
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