
Pomorski  Oddział  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  informuje,  iż  zgodnie 
z § 12 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  czerwca  2008 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  (  Dz.  U.  Nr  123,  poz.  801  )  od  01.01.2010  r.  zmieni  się  zakres 
przekazywanych  danych  dotyczących  kolejek  oczekujących  przesyłanych  komunikatem  XML. 
Tylko do końca grudnia 2009 r. jesteście Państwo zobowiązani do przekazywania informacji o średnim 
przewidywanym  czasie  oczekiwania  do  komórek  organizacyjnych,  a  także  o  liczbie  oczekujących 
i średnich czasach oczekiwania ( przewidywanym i rzeczywistym ) na wybrane procedury medyczne 
oraz leczenia w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych.
Od stycznia 2010 r.  w internetowym serwisie KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH będą publikowane 
tylko  informacje  o  liczbie  oczekujących  i  średnim  rzeczywistym  czasie  oczekiwania 
w poszczególnych komórkach organizacyjnych w podziale na kategorie medyczne.
Z uwagi na powyższe prosimy o niezbędne uwzględnienie zmian w dotychczasowym oprogramowaniu, 
które  umożliwi  terminowe  i  prawidłowe  przesyłanie  komunikatów XML.  W przypadku  przekazania 
błędnego komunikatu  - plik taki będzie automatycznie odrzucony.
Jednocześnie  wnioskujemy  o  zintensyfikowanie  działań  mających  na  celu  rzetelne  i  prawidłowe 
prowadzenie  list  oczekujących  oraz  wnikliwe  analizowanie  raportów  przesyłanych  do  Oddziału 
Funduszu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwy sposób obliczania średniego rzeczywistego 
czasu oczekiwania zgodnie z załącznikiem nr 7 powyższego rozporządzenia.
Ponownie przypominamy, że:

1.   Średni rzeczywisty czas oczekiwania oblicza się odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę 
oczekujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy. Grupy te wyodrębniane 
są ze względu na kryterium medyczne, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia.
2.   Średni rzeczywisty czas oczekiwania oblicza się zgodnie z następującym wzorem: T = D/L,
gdzie:
T -   średni czas oczekiwania,
D -   łączna liczba dni oczekiwania, gdzie
                                   D = d1 +d2 + ... + dn, gdzie
dn -  liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w danym miesiącu z listy oczekujących z powodu 
wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty 
rozpoczęcia wykonywania świadczenia,
L -   łączna liczba osób skreślonych w danym miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania 
świadczenia
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