INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA
LIST OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO
W ZOZ W KOŃSKICH
CZYM SĄ LISTY OCZEKUJĄCYCH?
Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać
zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca, u którego chcesz się leczyć, wpisze Cię na listę
oczekujących i wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane. Prowadzenie list
oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest Twoja zgoda na wpisanie na listę oraz skierowanie
na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Ważne! Gdy kontynuujesz leczenie i wymagasz okresowego, w ściśle ustalonych terminach
wykonywania kolejnych wizyt albo porad, nie jesteś wpisywany na listę oczekujących. Termin kolejnego
etapu świadczenia zostanie wyznaczony zgodnie z planem leczenia. Na listę oczekujących nie jesteś
wpisywany także w przypadku, gdy przysługuje Ci prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
poza kolejnością. Szczególne uprawnienia w tym zakresie mają:
 kobiety w ciąży,
 osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy
Przeszczepu,
 inwalidzi wojenni i wojskowi,
 kombatanci,
 uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa,
 weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa,
 działacze opozycji antykomunistycznej,
 osoby represjonowane z powodów politycznych.
 osoby deportowane do pracy przymusowej.
ZASADY ZAPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH
Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone od razu w przychodni, czy szpitalu,
świadczeniodawca ma obowiązek wpisać Cię na listę oczekujących. Przed wpisaniem Cię na listę
oczekujących na wizytę, badanie albo zabieg, powinien określić, czy Twój stan wymaga pilnego leczenia
i zakwalifikować Cię do odpowiedniej, jednej z dwóch grup oczekujących (tak zwanej kategorii
medycznej). Jedynie w przypadku list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest dokonywany podział na te dwie grupy.
Kategorie medyczne
 przypadek pilny - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę
procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego
zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
 przypadek stabilny - jeżeli nie znajdujesz się w stanie nagłym i nie kwalifikujesz się do kategorii
przypadek pilny.
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Na liście oczekujących świadczeniodawca ma obowiązek odnotować m.in. Twoje imię i nazwisko, numer
PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, a także rozpoznanie lub powód przyjęcia i planowany
termin udzielenia świadczenia.
Obowiązkiem świadczeniodawcy jest poinformowanie Cię o planowanym terminie udzielenia
świadczenia i o zmianie tego terminu, jak również przyczynie zmiany. Dlatego tak ważne jest podanie
świadczeniodawcy aktualnych danych kontaktowych, tj. właściwego adresu do korespondencji, numeru
telefonu, czy adresu poczty elektronicznej.
W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń przez świadczeniodawcę, u
którego byłeś wpisany na listę oczekujących, możesz w celu uzyskania danego świadczenia wpisać się
na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę.
Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy jest obowiązany wydać Ci oryginał
skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty, kiedy zgłosiłeś
się do niego. Za wydanie zaświadczenia nie wnosisz opłaty. O fakcie, że świadczeniodawca zakończył
wykonywanie umowy poinformuje Cię pracownik Twojego oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia za pośrednictwem poczty, telefonu lub drogą elektroniczną. Poinformuje Cię również
o możliwości udzielenia świadczenia przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę
o udzielanie świadczeń z tym oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także
o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.
Pamiętaj jednak, że Ty również masz określone obowiązki. W przypadku świadczeń udzielanych
na podstawie skierowania jesteś zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż
w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania
możesz dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.
Ważne! Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia,
poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia zostaniesz skreślony z listy
oczekujących, chyba że uprawdopodobnisz, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Jeżeli
chcesz, aby świadczeniodawca przywrócił Cię na listę oczekujących musisz złożyć wniosek
o przywrócenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się
na ustalony termin udzielenia świadczenia oraz podać powód niezgłoszenia się. Skontaktuj się ze
świadczeniodawcą także w przypadku, gdy Twój stan zdrowia ulega zmianie i gdy zaistnieje potrzeba
wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia. Wówczas lekarz może podjąć decyzję
o zmianie kategorii medycznej i wyznaczyć nowy, wcześniejszy termin udzielenia świadczenia. Gdy
chcesz zmienić miejsce leczenia, poinformuj dotychczas wybranego świadczeniodawcę o rezygnacji
z udzielenia świadczenia. Jeżeli tego nie zrobisz, blokujesz innym pacjentom możliwość uzyskania w tym
czasie świadczenia.
Ważne! W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących
u jednego świadczeniodawcy.
PERSONALIZOWANE LISTY OCZEKUJĄCYCH
Jeśli oczekujesz na świadczenie, które objęte jest sprawozdawczością z zakresu list oczekujących do
Narodowego Funduszu Zdrowia, zaloguj się do Zintegrowanego Informatora Pacjenta i przejdź do
modułu "Listy oczekujących" w ramach Rejestru Usług Medycznych i sprawdź informacje dotyczące
Twojego wpisu na listę oczekujących.
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