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Akty prawne




1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (j.t., DzU z 2008 r. Nr 164, poz.
1027 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U. z 2015r., poz. 1400)

4. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. z 2017r., poz. 2217)

Akty prawne





Konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej




1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania
świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Art. 68 Konstytucji RP





Publiczny system finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej




- Zasada równego traktowania i równego dostępu do świadczeń opieki

zdrowotnej oraz wyboru świadczeniodawców

- Zasada solidarności społecznej w ubezpieczeniu zdrowotnym

- Finansowanie przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków
pozyskanych ze składek ubezpieczeniowych, środków budżetowych oraz innych
źródeł

- Finansowanie odbywa się na podstawie zawieranych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia umów ze świadczeniodawcami (publicznych i niepublicznych)

- Składka wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru

Założenia





Osoby uprawnione do bezpłatnych 
świadczeń





Osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń
(świadczeniobiorcy)

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają 
prawo:

Ubezpieczeni

Inni niż ubezpieczeni 
uprawnieni do 

bezpłatnych 
świadczeń





Ubezpieczeni

1. osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 
(z jakiegokolwiek tytułu, samodzielnie lub jako osoby 
zgłoszone przez osoby odprowadzające składki);

2. osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. 
osoby, które zawarły z NFZ umowy ubezpieczenia, gdy nie 
są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym





Ubezpieczeni

• Katalog osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem 
został wskazany w art. 66 ustawy 

• status „ubezpieczonego” uzyskuje, zgodnie z art. 67 ust. 1 
ustawy, wyłącznie osoba zgłoszona do ubezpieczenia, a nie 
tylko podlegająca ubezpieczeniu obowiązkowemu (np. 
niezgłoszony przez pracodawcę do ZUS pracownik).





Dobrowolnie ubezpieczeni

Nieobjęci którymkolwiek z przypadków 
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np.:

- osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło,

- osoby bezrobotne, niezarejestrowane w UP

- przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności

- osoby zatrudnione zagranicą, ale mające miejsce 
zamieszkania w Polsce

- pracownicy zagraniczni oddelegowani do pracy w 
Polsce





Dobrowolnie ubezpieczeni

 Składają wniosek o objęcie ubezpieczeniem 
dobrowolnym

NFZ weryfikuje ciągłość dotychczasowego 
ubezpieczenia zdrowotnego i wymierza ewentualną 
opłatę za jej brak 

 Po wniesieniu opłaty i zawarciu umowy osoby te są 
traktowane jako ubezpieczeni





Dobrowolnie ubezpieczeni

Dokumenty weryfikujące ubezpieczonego (łącznie):

1. Umowa z NFZ 

2. Aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej (płatna 
do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni)

Umowa (tytuł ubezpieczenia) wygasa po upływie 
miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek -
> rozważenie konieczności składania oświadczenia o 
ubezpieczeniu





Inne niż ubezpieczone

1. osoby powyżej 18. roku życia:

- posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 
posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy + spełniają 
kryterium dochodowe ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

weryfikacja na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta 
potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń





Inne niż ubezpieczone

2. osoby poniżej 18. roku życia:

- posiadające obywatelstwo polskie (nie jest konieczne miejsce zamieszkania w Polsce) 

lub

- które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy + posiadające miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej





Inne niż ubezpieczone

3. kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu:

- posiadające obywatelstwo polskie + miejsce zamieszkania na terytorium RP





Przepisy szczególne

 osoby uzależnione od alkoholu (w zakresie leczenia odwykowego),

 osoby uzależnione od narkotyków (w zakresie leczenia uzależnienia, rehabilitacji i 
reintegracji osoby uzależnionej),

 osoby z zaburzeniami psychicznymi (w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej),

 cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu 
wydalenia, jeżeli stan ich zdrowia tego wymaga,

 osoby, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub 
materiałem zakaźnym (w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem 
chorób, zakażeń i chorób zakaźnych),

 posiadacze Karty Polaka, w sytuacji potrzeby skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
w stanach nagłych (chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje 
zasady bardziej korzystne).

 osoby pozbawione wolności.





Ustanie prawa do ubezpieczenia

w przypadku ustania stosunku pracy – po upływie 30 dni od 
dnia rozwiązania umowy o pracę;

w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia 
zakończenia prowadzenia takiej działalności;

w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie 
bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu;

w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia 
utraty statusu bezrobotnego;

w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny 
do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do 
świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.





Ustanie prawa do ubezpieczenia

 osoby, które ukończyły szkołę:
 ponadgimnazjalną - wygasa po upływie 6 miesięcy od 

dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia 

zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów;
 osoby ubiegające się o przyznanie emerytury lub renty –

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w 
okresie trwania postępowania o przyznanie tych 
świadczeń;

 osoby pobierające zasiłek przyznany na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym 
– prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w 
okresie pobierania przez te osoby zasiłku;





Pojęcia





Świadczeniodawca

a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej (podmiot leczniczy, praktyka 
zawodowa),

b) osoba fizyczna inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała 
fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela 
ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

c) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki 
pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami 
ortopedycznymi (np. sklep medyczny)





- lekarz, lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym
Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
albo

- lekarz, lekarz dentysta, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód
u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego




1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo

2. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, 
albo

3. posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

4. posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny 
rodzinnej

5. posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

6. posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
chorób wewnętrznych

+ prawa nabyte na dzień 29 września 2007r.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej




 pediatrzy i interniści do 31 grudnia 2024r. muszą odbyć kurs w dziedzinie

medycyny rodzinnej

 Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
chorób wewnętrznych przyjmuje deklaracje wyboru świadczeniobiorców 
dorosłych,

 Lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
pediatrii przyjmuje deklaracje wyboru świadczeniobiorców do ukończenia 18 
roku życia,

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej





1. świadczenia zdrowotne,

2. świadczenia zdrowotne rzeczowe (leki, wyroby medyczne, środki
pomocnicze),

3. świadczenie towarzyszące (zakwaterowanie, wyżywienie)

Świadczenia opieki zdrowotnej





 świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości lub
współfinansowane ze środków publicznych

wykazy świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków
publicznych publikowane przez Ministra Zdrowia w formie
rozporządzenia

/ zasada pozytywnego koszyka świadczeń/

Świadczenia gwarantowane




 podstawowa opieka zdrowotna (POZ);

 ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS);

 leczenie szpitalne;

 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;

 rehabilitacja lecznicza;

 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej;

 leczenie stomatologiczne;

 lecznictwo uzdrowiskowe;

Zakresy świadczeń gwarantowanych





 ratownictwo medyczne;

 opieka paliatywna i hospicyjna;

 świadczenia wysokospecjalistyczne;

 programy zdrowotne;

 programy lekowe

Zakresy świadczeń gwarantowanych




 Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu 

leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i 
pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez 
podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy 
udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, 
zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one 
konieczne do wykonania świadczenia.

Niedopuszczalność wystawianie recept i zleceń na wyroby 
medyczne w trakcie pobytu w szpitalu

Leczenie szpitalne a leki





Świadczenia odpłatne




 Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:
1. orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne 

orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, 
jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do 
pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy 
zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w 
zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub 
ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy 
w rodzinie;

2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, 
wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów 
uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia dziecka;

3. świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

Świadczenia odpłatne




- koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z 

orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem 
uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez 
podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane 
orzeczenie lub zaświadczenie

- świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który 
udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i 
zakwaterowania.

- świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe 
albo rehabilitację uzdrowiskową i z leczenia uzdrowiskowego albo 
rehabilitacji uzdrowiskowej oraz częściową odpłatność za wyżywienie i 
zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym

- świadczenia bez wymaganego skierowania

Świadczenia odpłatne





Listy oczekujących





Akty prawne

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (t.j., Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie 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 (t.j.,
Dz.U. z 2016r., poz. 192)





Pakiet kolejkowy

1. Rozdzielenie list oczekujących
2. Wyłączenie z list pacjentów kontynuujących leczenie
3. Przenoszenie pacjentów na listach po zakończeniu umowy

świadczeniodawcy
4. Obowiązek złożenia skierowania przez pacjenta
5. Wykreślanie z list pacjentów niezgłaszających się
6. Regulacja kwestii zmiany terminu świadczenia
7. Wprowadzenie nowych skierowań
8. Rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych
9. Możliwość zakwaterowania pacjenta poza szpitalem
10. Porada receptowa
11. Zmiany w wystawianiu recept refundowanych





Rozdzielenie list oczekujących

 Wyodrębnienie list dla pacjentów objętych diagnostyką 
mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub 
leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu (nie 
dotyczy nowotworów niezłośliwych oraz nowotworów 
złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaka)

 Do list dot. pacjentów onkologicznych nie stosuje się 
kryteriów medycznych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie 
kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się 
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na 
listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2005r. Nr 200, poz. 1661)

brak podziału na przypadki pilne i stabilne





Wyłączenie z list pacjentów 
kontynuujących leczenie

Art. 20 ust. 1a ustawy doprecyzowuje, że na listach
oczekujących nie zamieszcza się pacjentów
kontynuujących leczenie

 Poprzednio do takiej sytuacji odnosił się jedynie
pośrednio §4 rozporządzenia MZ w sprawie kryteriów
medycznych

Świadczeniobiorców, którzy wymagają okresowego, w ściśle
ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów
świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia
zgodnie z planem leczenia.





Przenoszenie miejsc na listach po 
zakończeniu umowy

Dotychczas sytuacja pacjentów znajdujących się 
na listach świadczeniodawcy, który zakończył 
działalność lub utracił umowę na świadczenia z 
NFZ nie była uregulowana

W konsekwencji pacjenci zapisani tracili swoje 
dotychczasowe miejsce na liście przy rejestracji 
u kolejnego świadczeniodawcy





Przenoszenie miejsc na listach po 
zakończeniu umowy

Art. 20 ust. 10a ustawy

W przypadku zakończenia wykonywania umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u
świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może
wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez
innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym
zakresie.





Przenoszenie miejsc na listach po 
zakończeniu umowy

 Nowy świadczeniodawca uwzględnia przy rejestracji datę 
zgłoszenia u pierwotnego świadczeniodawcy

 Dotychczasowy świadczeniodawca wydaje pacjentowi 
zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących z datą 
zgłoszenia oraz załącza oryginał skierowania

 Za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty

 Dopisanie nowych pacjentów na liście może powodować 
konieczność zawiadomienia pacjentów o zmianie 
dotychczasowego terminu udzielenia świadczenia 

 Informację o dopisaniu zamieszcza się na liście - §8 ust. 1 
pkt 6 lit. d r.i.g.ś.)





Przenoszenie miejsc na listach po 
zakończeniu umowy

Pacjent zgłoszony w dniu 12.01, 
świadczenie 30.09 

Pacjent zgłoszony w dniu 14.01, 
świadczenie 10.10

Pacjent zgłoszony w dniu 16.01, 
świadczenie 16.10

Pacjent przeniesiony, zgłoszony 
w dniu 13.01, świadczenie 12.09





Obowiązek złożenia skierowania 
przez pacjenta

W celu wyeliminowania praktyki rejestrowania się 
pacjentów do kilku świadczeniodawców na to samo 
świadczenie nałożono na pacjenta obowiązek 
każdorazowego złożenia oryginału skierowania u 
świadczeniodawcy

Oryginał skierowania dołącza się do listy oczekujących

Oryginał skierowania powinien zostać dostarczony nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 
dokonania wpisu na listę, pod rygorem skreślenia





Obowiązek złożenia skierowania 
przez pacjenta

Do obliczania terminu złożenia skierowania stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki w 
placówce Poczty Polskiej (inni operatorzy pocztowi nie 
mają charakteru operatorów wyznaczonych)

 Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo 
wolny od pracy upływa on dopiero w dniu następnym





Obowiązek złożenia skierowania 
przez pacjenta

Przykład

 Zgłoszenie 29 stycznia 2017r. 

 Początek biegu terminu 30 stycznia 2017r.

 Koniec terminu na dostarczenie skierowania 14 lutego 2017r.

 Wykreślenie z listy możliwe z dniem 15 lutego 2017r. (oczekiwanie 
na korespondencję)





Wykreślanie z list pacjentów 
niezgłaszających się

W przypadku niezgłoszenia się pacjenta w wyznaczonym 
terminie udzielenia świadczenia podlega on wykreśleniu 
(zdarzało się, że nawet 48% pacjentów nie zgłaszało się)

Wyjątek: uprawdopodobnienie przez pacjenta zaistnienia siły 
wyższej

Wniosek o przywrócenie na listę pacjent jest obowiązany 
zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin 
udzielenia świadczenia





Wykreślanie z list pacjentów 
niezgłaszających się

Decyzję co do przywrócenia pacjenta na listę podejmuje 
wyłącznie świadczeniodawca

W ustawie nie przewidziano drogi odwoławczej od 
negatywnej decyzji świadczeniodawcy

W wypadku uwzględnienia wniosku pacjent jest przywracany 
z uwzględnieniem pierwotnej daty wpisu na listę (informację 
o przywróceniu zamieszcza się na liście - §8 ust. 1 pkt 6 lit. e 
r.i.g.ś.)





Wykreślanie z list pacjentów 
niezgłaszających się

Świadczeniodawca nie może zaproponować 
świadczeniobiorcy wizyty w dniu zgłoszenia, gdy 
powstał wolny termin z powodu niestawienia się 
innego świadczeniobiorcy w terminie

Może wyłącznie przyspieszenie wizyty kolejnemu 
pacjentowi z listy (np. z kolejnego dnia) lub 
pozostawić wolne miejsce (np. dla osób 
uprawnionych do świadczeń poza kolejnością)





Regulacja kwestii zmiany terminu 
świadczenia

 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.

 W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które
uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących,
świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o
zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej
przyczynie. […]

 W przypadku gdy świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu
udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca
informuje o możliwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy
oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia (pierwszy z
nich pozostaje na swoim miejscu + informacja na liście oczekujących o braku zgody)





Możliwość zakwaterowania 
pacjenta poza szpitalem

 Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia szpitalnego, ale 
nie wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych 
świadczeń

Na wniosek pacjenta

Nieodpłatne zakwaterowanie i transport (hotel-szpital) dla 
pacjenta

Ostateczną decyzję podejmuje lekarz i dokonuje wpisu o tym 
fakcie do dokumentacji medycznej





Prowadzenie list oczekujących

 Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według 
kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielenia 
przez świadczeniodawców, z uwzględnieniem aktualnej 
wiedzy medycznej i priorytetów określonych przez 
kategorię medyczną

Kolejki są prowadzone z dokładnością:

- do komórek

- do świadczeń

 Listy oczekujących stanowią część dokumentacji medycznej 
(obowiązek przechowywania przez okres 20 lat)





Prowadzenie list oczekujących

 Świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę na listę 
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, 
jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu 
zgłoszenia

 Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać 
się na bieżąco, a więc umieszczanie na liście oczekujących 
powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się

 Pacjent pierwszorazowy to osoba zgłaszająca się z danym 
problemem medycznym po raz pierwszy, nie będąca w planie 
leczenia w ramach danej komórki organizacyjnej czy 
świadczenia





Prowadzenie list oczekujących

 Świadczeniodawca ma obowiązek wpisania pacjenta na listę 
oczekujących także w sytuacji, gdy przewidywany termin 
realizacji świadczenia medycznego będzie wykraczał poza 
okres obowiązywania umowy danej placówki medycznej z 
oddziałem wojewódzkim NFZ

W sytuacji, gdy świadczeniobiorca dostarcza skierowanie 
wystawione z datą wystawienia późniejszą niż data wpisu na 
listę oczekujących świadczeniodawca powinien skreślić 
pacjenta z powodu „INNA NIŻ WSKAZANA W SŁOWNIKU 
PRZYCZYNA” i ponownie wpisać z datą dostarczenia 
skierowania





Osoby niezamieszczane na listach

Pacjenci otrzymujący świadczenie w dniu zgłoszenia

Pacjenci kontynuujący leczenie

Pacjenci znajdujący się w stanie nagłym

Osoby otrzymujące świadczenia pohospitalizacyjne
(np. konsultacja ambulatoryjna po zabiegu 
operacyjnym u tego samego świadczeniodawcy)

Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością





Poza kolejnością

Prawo do udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych poza 
kolejnością posiadają:

 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;

 Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

 inwalidzi wojenni i wojskowi;

 kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego;

 uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani 
w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań 
poza granicami państwa.

 pacjenci do 18. roku życia posiadający zaświadczenia „Za Życiem”





Poza kolejnością

 W wypadku świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych 
specjalistycznych oznacza to, że świadczeniodawca udziela ich poza 
kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy 
oczekujących, co do zasady w dniu zgłoszenia pacjenta.

 W przypadku gdy świadczenie nie może być udzielone w dniu 
zgłoszenia takiej osoby, świadczeniodawca wyznacza inny termin 
poza kolejnością przyjęć, przy czym w wypadku świadczeń 
ambulatoryjnych specjalistycznych nie może to nastąpić później niż 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

 W miejscu rejestracji pacjentów, w miejscach udzielania świadczeń 
POZ oraz w aptekach należy umieścić pisemną informację dla 
pacjentów o zasadach udzielania świadczeń osobom posiadającym 
szczególne uprawnienia.





Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi





Zasłużeni Dawcy Przeszczepu





Inwalidzi wojenni i wojskowi





Kombatanci





Osoby represjonowane





Uprawnieni żołnierze lub pracownicy 
wojska oraz weterani poszkodowani




- Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu 

rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu 
wyleczenie tego nowotworu świadczeniodawca prowadzi odrębną listę 
oczekujących (tzw. szybka ścieżka onkologiczna)

- Odrębnej listy nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z 
wyjątkiem czerniaka skóry

- Świadczeniodawca przekazuje co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu 
Funduszu informację o prowadzonych listach oczekujących

- Świadczeniodawca przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi 
wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce 
udzielania świadczeń informację o pierwszym wolnym terminie 
udzielenia świadczenia

Kolejność świadczeń





- w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane 
świadczeniobiorcy niezwłocznie

- zarówno w placówkach posiadających umowę z NFZ jak i 
nieposiadających umowy (koszty świadczeń zwraca placówce 
Fundusz)

- limit finansowania zawarty w umowie nie znajduje zastosowania

Stan nagły



- świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych 
ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, 
a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych (nie 
dotyczy zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza)

- świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego 
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych 
świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej

- świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy 
dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prawo wyboru świadczeniodawcy




- z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki 

laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia 
zdrowotnego

- z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 
uzdrowiskowej przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie 
skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego (po potwierdzeniu przez oddział Funduszu)

- świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej, na podstawie skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego

Skierowania




- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze 

środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

- świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, 
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na 
podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, 
jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie 
ambulatoryjne

- rehabilitacja lecznicza u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Skierowania




- w stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania
 Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

1. ginekologa i położnika; 
2. dentysty; 
3. wenerologa; 
4. onkologa; 
5. psychiatry; 
6. dla osób chorych na gruźlicę; 
7. dla osób zakażonych wirusem HIV; 
8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
9. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
10. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w 

zakresie lecznictwa odwykowego;
11. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
12. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa;
13. Pacjenci do 18.roku życia posiadający zaświadczenie „Za życiem”

Bez skierowania




- Pacjenci do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu

- Zaświadczenie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytuł specjalisty w 
dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii 
lub pediatrii,

1. Wyroby medyczne bez okresów użytkowania

2. Świadczenia poza kolejnością

Program „Za życiem”





Umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej




 Ustawa przewiduje dwa zasadnicze trybu wyboru oferentów:
- konkurs ofert,
- rokowania. 

 Wyjątkowo z pominięciem tych trybów zawiera się umowy dotyczące:
1) udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z 
wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

2) wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, 
na zlecenie osoby uprawnionej;

3) do umów na realizację recept i upoważniających do wystawiania recept

Tryby zawierania umów





Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może być 
zawarta na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej na czas dłuższy niż 5 lat, a umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne (świadczenia szpitalne) na 
okres dłuższy niż 10 lat, wymaga zgody Prezesa Funduszu

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, zawiera się na czas nieoznaczony

Długość umowy




 Konkurs ofert składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. W części jawnej 

konkursu ofert komisja w obecności oferentów: 

1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz określa liczbę złożonych 
ofert; 

2. otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki 
wymagane od świadczeniodawców określone w ogłoszeniu;

3. przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. 

 W części niejawnej konkursu ofert komisja może: 

1. wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają 
najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 

2. nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Konkurs ofert



1) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie konkursu ofert 
zostało unieważnione, a szczegółowe warunki postępowania w 
sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
są takie same jak w konkursie ofert lub

2) zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, której wcześniej nie można było przewidzieć, lub

3) jest ograniczona liczba świadczeniodawców, nie większa niż pięciu, 
mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej będących 
przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rokowania





 Fundusz nie może zawrzeć umowy na udzielanie świadczeń z 
lekarzem/lekarzem dentystą, jeżeli udziela on już świadczeń opieki 

zdrowotnej u innego świadczeniodawcy, który również zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. 

/zakaz łączenia kontraktów/

Przeszkody w zawarciu umowy





1. protest (art. 153 ustawy o świadczeniach),

2. odwołanie + wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy (art. 154 ww. 
ustawy) 

3. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 154 ww. 
ustawy).

Środki odwoławcze





ma na celu naprawienie wad prowadzonego jeszcze postępowania 
konkursowego

 składany do komisji, do czasu zakończenia postępowania, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania 
zaskarżonej czynności, 

 komisja rozpatruje protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i 
udziela składającemu protest pisemnej odpowiedzi, która wymaga 
uzasadnienia, jeżeli nie został on uwzględniony. 

w przypadku uwzględnienia protestu komisja musi powtórzyć 
zaskarżoną czynność. 

Protest





wnoszone do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, 
odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia

 odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego 
otrzymania

 odwołania nie wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej

 od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu 
świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy

Odwołanie





 od decyzji uwzględniającej odwołanie, jak i je oddalającej 
świadczeniodawcy zainteresowanemu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w 
terminie 30 dni

Skarga





Weryfikacja uprawnień do świadczeń opieki 
zdrowotnej




 1) karta ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku osób 

ubezpieczonych (nie wprowadzono) 

 2) decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta o objęciu ubezpieczeniem 
zdrowotnym w ramach opieki społecznej 

 Nie jest wymagane przedstawienie ww. dokumentów, jeżeli zostaną 
spełnione łącznie następujące warunki:

1) świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie 
dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej 
(dotyczy tylko osoby, która nie ukończyła 18. roku życia);

2) świadczeniodawca lub osoba uprawniona uzyska potwierdzenie 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu e-WUŚ

Weryfikacja




 Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców 

 udostępniana przez NFZ świadczeniodawcom i osobom 
uprawnionym

 weryfikacja następuje na podstawie numeru PESEL pacjenta

 komunikat „zielony” – pacjent uprawniony, „czerwony” -
nieuprawniony

E-wuś




 jeżeli komunikat „czerwony” pacjent może przedstawić inny dokument 

potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu 
nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do 
świadczeń opieki zdrowotnej

 oświadczenie zwalnia lekarza i świadczeniodawcę z odpowiedzialności za udzielenie 
świadczenia, pomimo braku uprawnień (roszczeń od pacjenta dochodzi wyłącznie 
NFZ)

 oświadczenie jest ważne od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia 
zakończenia udzielania świadczenia (przy świadczeniach całodobowych lub 
stacjonarnych), nie dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu 
rozpoczęcia udzielania świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki 
zdrowotnej trwa dłużej - świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które 
obejmuje okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

 W przypadku świadczeń POZ i ambulatoryjnych oświadczenie należy złożyć zawsze 
przed udzieleniem świadczenia

Negatywna weryfikacja e-wuś





Oświadczenie o prawie do 
świadczeń

 powinno mieć formę pisemną

 składa pacjent albo przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny 
lub faktyczny (wystarczy jeden)

wzory oświadczeń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o 
przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń 
opieki zdrowotnej

 tylko jeżeli pacjent nie przedstawi dokumentu 
potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń opieki 
zdrowotnej,  a twierdzi, że takie prawo mu przysługuje





Brak dokumentu

Możliwość udzielenia świadczenia bez wymaganego
potwierdzenia dotyczy tylko stanów nagłych lub niemożności
złożenia dokumentu, oświadczenia (np. pacjent
nieprzytomny)

 Pacjent jest obowiązany do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia
oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
udzielania świadczenia, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w
oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia





Brak dokumentu

Niedostarczenie dokumentów w ustawowych terminach może 
skutkować obciążeniem pacjenta kosztami świadczeń

 Późniejsze, jednak w okresie nie dłuższym niż 1 rok licząc od 
dnia upływu terminów ustawowych, przedstawienie 
dokumentu albo złożenie oświadczenia nie może stanowić 
podstawy odmowy przez świadczeniodawcę zwolnienia 
pacjenta z obowiązku poniesienia kosztów

 Roszczenie o zwrot kosztów ulega przedawnieniu z upływem 
5 lat od momentu upływu ustawowych terminów





Bezpłatny POZ dla wszystkich?

Negatywna weryfikacja e-WUŚ
Niezłożenie oświadczenia o 

ubezpieczeniu/złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia

Pacjent płaci za świadczenie POZ

Negatywna weryfikacja e-WUŚ
Złożenie oświadczenia 

(prawdziwego lub 
nieprawdziwego)

Pacjent nie płaci za świadczenie 
POZ





Sieć szpitali





System podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia (SPSZ)

Obejmie swoim zakresem:

 Leczenie szpitalne

 Świadczenia wysokospecjalistyczne

AOS realizowany w poradniach przyszpitalnych

Rehabilitację leczniczą

 Programy lekowe 

Chemioterapię (leki)

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną





Poziomy SPSZ

Szpitale I 
stopnia

Szpitale II 
stopnia

Szpitale 
III stopnia

Szpitale 
onkologiczne/pulmunologiczne

Szpitale pediatryczne Szpitale ogólnopolskie





Poziomy SPSZ

Do poziomu szpitali I stopnia powinny należeć przede 
wszystkim szpitale o zasięgu powiatowym, realizujące 
najczęstsze świadczenia szpitalne o charakterze 
najbardziej podstawowym, które powinny być 
zabezpieczone jak najbliżej miejsca zamieszkania 
pacjenta.

Do poziomu szpitali II stopnia podmioty realizujące 
świadczenia o znacznym poziomie skomplikowania

 Poziom szpitali III stopnia dotyczy wieloprofilowych 
szpitali specjalistycznych spełniających obecnie 
najszersze wymagania





Kwalifikacja do SPSZ

Na okres 4 lat 

Dotyczy określonego zakładu leczniczego na terenie województwa





Wykaz SPSZ

wykaz sporządza dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ

 do dnia 27 czerwca 2017r. (wchodzi w życie z dniem 1 października 
2017r., obowiązuje do 30 czerwca 2021r.)

 publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej





Wykaz SPSZ

włączenie tylko do jednego z poziomów

 zawiera listę świadczeniodawców ze wskazaniem:

1. poziomu

2. profili zakwalifikowanych

3. profili dodatkowych

4. zakresów lub rodzajów świadczeń dodatkowych





Finansowanie świadczeń

 Finansowanie świadczeń w ramach SPSZ ma obejmować ok. 91% 
środków na leczenie szpitalne przewidzianych w planie finansowym 
NFZ

 Finansowanie AOS w ramach SPSZ (w poradniach przyszpitalnych) ma 
dotyczyć ok. 37% kwoty przewidzianej na AOS w planie

 Finansowanie rehabilitacji leczniczej w ramach SPSZ ma dotyczyć ok. 
27% kwoty przewidzianej na ten cel w planie





Finansowanie świadczeń

 Świadczenia nadal finansowane na podstawie umowy z NFZ zawartej 
najpóźniej do dnia 30 września 2017r. na okres kwalifikacji (4 lata)

Umowa zawierana na wniosek dyrektora oddziału kierowany do 
świadczeniodawcy umieszczonego w wykazie (brak konkursów ofert i 
rokowań)





Finansowanie świadczeń

Niedopuszczalne jest zawarcie ze świadczeniodawcą dodatkowej 
umowy na te same świadczenia co objęte umową systemową

Umowa obejmuje swoim zakresem cały obszar SPSZ – brak odrębnych 
umów na poszczególne rodzaje świadczeń





Finansowanie świadczeń

Sposoby finansowania:

1. Ryczałt systemu

2. Wynagrodzenie za świadczenia rozliczane odrębnie

w ramach globalnej kwoty zobowiązania określonej w umowie





Ryczałt systemu

Ustalany odrębnie na poszczególne okresy rozliczeniowe, nie dłuższe 
niż rok

 Za pierwszy rok ryczałt będzie obliczany w oparciu o wzór z 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu 
ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres 
rozliczeniowy

Za pierwszy rok uwzględniane będą świadczenia (uwzględniamy liczbę 
jednostek rozliczeniowych z 2015r., z uwzględnieniem wycen za okres 
2015-2017) 





Świadczenia rozliczane odrębnie

Rozliczane odrębnie od ryczałtu systemu, na dotychczasowych 
zasadach, ale w ramach globalnej kwoty zobowiązania

Wykaz świadczeń będzie określony w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających 
ustalenia odrębnego sposobu finansowania 





Nocna i świąteczna opieka

Dotychczas rodzajowo podległa podstawowej opiece zdrowotnej

 Po zmianach:

✓ zasadą będzie udzielanie świadczeń NOCH przez świadczeniodawców 
zakwalifikowanych do SPSZ (z wyjątkiem szpitali onkologicznych, 
pulmunologicznych i ogólnopolskich)

✓ Rozliczanie w ramach nowego systemu

✓ wyjątkiem będzie zawieranie odrębnej umowy NOCH z innymi 
świadczeniodawcami – brak zabezpieczenia w ramach SPSZ 





Pakiet onkologiczny





Karta diagnostyki i leczenia 
onkologicznego

Kartę może wydawać:

1. Lekarz POZ w wypadku podejrzenia nowotworu złośliwego

2. Lekarz AOS w wypadku podejrzenia/ stwierdzenia nowotworu 
złośliwego (od 1 lipca 2017r. również w wypadku podejrzenia)

3. Lekarz w szpitalu w wypadku stwierdzenia nowotworu 
złośliwego

4. Lekarz udzielający świadczeń w zakresie profilaktycznych 
programów zdrowotnych w wypadku stwierdzenia nowotworu





Karta diagnostyki i leczenia 
onkologicznego

Stanowi podstawę do zapisu na listę oczekujących dla pacjentów 
onkologicznych objętych szybką ścieżką

Stanowi dokument zastępujący skierowanie 

Nie jest honorowana u świadczeniodawców, którzy nie wyrazili 
woli przystąpienia do tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej





Karta diagnostyki i leczenia 
onkologicznego

Każdy świadczeniodawca, który na podstawie karty udzielił pacjentowi 
świadczenia jest obowiązany wydać mu nieodpłatnie całą wytworzoną 
w związku z tym dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna diagnostyki i leczenia stanowi załącznik do 
karty

Karta może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu 
choroby, po zamknięciu poprzedniej karty nową wydaje lekarz, który 
stwierdził nawrót





POZ

Zgłoszenie 
pacjenta do 
lekarza POZ

Przeprowadzenie 
wywiadu

Skierowanie na 
podstawowe 

badania 
diagnostyczne





POZ

Podejrzenie 
nowotworu 
złośliwego

Zarejestrowanie 
karty na stronie 
dilo.nfz.gov.pl

Wydanie karty 
diagnostyki i 

leczenia 
onkologicznego

Skierowanie do 
lekarza 

specjalisty

Zabieg 
diagnostyczno-

leczniczy





AOS

Wpis na listę oczekujących AOS

Zgłoszenie pacjenta do lekarza AOS

Wywiad, badanie przedmiotowe i podmiotowe

Skierowanie na diagnostykę wstępną





AOS

Rozpoznanie

Skierowanie na 
diagnostykę 
pogłębioną

Wpis na listę 
oczekujących

Skierowanie na 
zabieg 

operacyjny

Wpis na listę 
oczekujących

Zamknięcie 
karty 

diagnostyki

Przesłanie karty 
do lekarza POZ





AOS

Diagnostyka 
pogłębiona

Skierowanie 
na konsylium

Zamknięcie 
karty 

onkologicznej

Przesłanie 
karty do 

lekarza POZ





Konsylium

Wielodyscyplinarny 
zespół terapeutyczny

Skierowanie do 
leczenia 

onkologicznego (plan 
leczenia)

Zamknięcie karty 
onkologicznej

Przesłanie karty do 
lekarza POZ





Terminy diagnostyki

28 dni (4 tygodnie) 
od dnia wpisania na 

listę

• Diagnostyka 
wstępna

w tym max. 14 dni 
od dnia wpisania na 

listę

• Pierwsza wizyta u 
lekarza specjalisty





Terminy diagnostyki

21 dni (3 
tygodnie) od dnia 
wpisania na listę

•Diagnostyka 
pogłębiona

w tym max. 7 dni

• od dnia zakończenia diagnostyki wstępnej do dnia 
porady w diagnostyce pogłębionej

• od dnia wpisania na listę do dnia porady w 
diagnostyce pogłębionej (inny świadczeniodawca, inny 
nowotwór)

• od dnia wystawienia karty w AOS do dnia porady w 
diagnostyce pogłębionej





Terminowość

14 dni

•Od dnia umieszczenia pacjenta na liście do 
określenia postępowania terapeutycznego 
(konsylium) i podjęcia leczenia onkologicznego





Zakończenie diagnostyki lub 
leczenia

Niestwierdzenie 
nowotworu 
złośliwego

Karta pozostaje w 
AOS, który 

wykonał 
diagnostykę

Świadczeniodawca 
przekazuje kartę do 
lekarza POZ wraz z 

dokumentacją

Dołączenie karty 
do dokumentacji 

medycznej

Zakończenie leczenia

Karta pozostaje u 
świadczeniodawcy, 

który zakończył 
leczenie

Świadczeniodawca 
przekazuje kartę do 
lekarza POZ wraz z 

dokumentacją

Dołączenie karty do 
dokumentacji 

medycznej





Karta diagnostyki i leczenia 
onkologicznego

Każdy świadczeniodawca, który na podstawie karty udzielił pacjentowi 
świadczenia jest obowiązany wydać mu nieodpłatnie całą wytworzoną 
w związku z tym dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna diagnostyki i leczenia stanowi załącznik do 
karty

Karta może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu 
choroby, po zamknięciu poprzedniej karty nową wydaje lekarz, który 
stwierdził nawrót







Harmonogram

 Świadczenia są udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody 
medyczne zgodnie z harmonogramem.

 Zmiany w harmonogramie wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału 
wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie 
albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

 w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń osoby nie mogą jednocześnie 
udzielać świadczeń w innym:

1. podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub
2. zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, lub,
3. podmiocie realizującym czynności z zakresu zaopatrzenia w środki 

pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi





Przerwa w udzielaniu świadczeń

 Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki 
Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie 
co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując 
przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń POZ oraz 
sieci szpitali także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń 
w tym czasie.

 Przerwa w udzielaniu świadczeń wymaga zgody dyrektora oddziału 
wojewódzkiego Funduszu udzielonej na piśmie w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania powiadomienia, a w przypadku ambulatoryjnych 
świadczeń - w terminie 8 dni od dnia otrzymania powiadomienia (za 
zgodę uważa się także brak sprzeciwu)





Zmiana lokalu

 Zmiana określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń następuje 
na pisemny wniosek świadczeniodawcy. 

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek w 
terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i udziela zgody albo odmawia 
jej wydania w formie pisemnej.

może odmówić wydania zgody w przypadku gdy zmiana określonego 
w umowie miejsca udzielania świadczeń może spowodować 
ograniczenie dostępności do świadczeń lub pomieszczenia nie spełniają 
wymagań





Informacja dla lekarza POZ

 Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w 
poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować 
kierującego lekarza o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, 
ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie 
ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach 
kontrolnych.

 nie rzadziej niż co 12 miesięcy





Odmowa przyjęcia dziecka

Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji 
z:

1. ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo

2. jego zastępcą, albo 

3. lekarzem kierującym tym oddziałem 

Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej


