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Szanowna Pani Prezes!

Poprawa dostępności jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, a także 

skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia i poprawa komunikacji i obsługi pacjentów stanowią 

główne cele strategiczne NFZ. 

Dążąc do realizacji tych celów Fundusz na bieżąco monitoruje wykonanie świadczeń, w tym 

także badań diagnostycznych, a także długość kolejek oczekujących co daje możliwość bieżącego 

reagowania na zidentyfikowane odstępstwa od oczekiwanych parametrów.

Niewątpliwie na zauważalny spadek liczby udzielanych świadczeń miała sytuacja pandemiczna 

spowodowana COVID-19 i wprowadzenie lockdownu . W kwietniu i maju 2020 r. liczba porad w poz 

zmniejszyła się o ok. 35% w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2019. Mając to na uwadze, 

w  tym samym czasie zostały podjęte wspólne działania NFZ i MZ poprawiające dostępność pacjentów 

do świadczeń w sytuacji wzmożonego reżimu sanitarnego takie jak: - teleporady, e-skierowania. Między 

innymi działania te spowodowały, że od lipca 2020 r liczba udzielanych wszystkich rodzajów 

świadczeń, w tym także badań, sukcesywnie rosła i od września 2020 r wróciła do poziomu 

z roku 2019.

Dodatkowo w celu poprawy komunikacji i dostępności pacjentów do aktualnych i rzetelnych 

informacji o systemie opieki zdrowotnej usprawniono działanie TIP (Telefoniczna Infolinia Pacjenta 

800-190-590) uruchamiając możliwość odbycia czatu z konsultantem,  w tym w języku migowym. 

Przypomnę tu, że do głównych zadań TIP należy przekazywanie informacji dotyczących:

 danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
 zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
 zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta, najbliższych SOR-ach
 informacja o dostępności leków
 najkrótszego terminu oczekiwania do: lekarza specjalisty, badań diagnostycznych 

wysokospecjalistycznych i wybranych zabiegów chirurgicznych;

 zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych 
finansowanych przez NFZ;

 harmonogramów postojów mammobusów i dentobusów
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 zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, 

 dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń,  systemu e-WUŚ,  systemu ZIP, 
wysokości składki, zasad uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

 zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej.

Pacjenci mogą uzyskać te same informacje bezpośrednio w punktach obsługi pacjentów w każdym 

OW NFZ, a także korzystając z dostępnych informacji internetowych w tym na stronach internetowych 

OW NFZ oraz na dedykowanych portalach informacyjnych jak: 

 kolejki oczekujących -  https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/
 gdzie się leczyć?  - https://zip.nfz.gov.pl/GSL/; 

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/BadaniaDiagnostyczne

Z tych samych kanałów informacyjnych mogą korzystać również podmioty lecznicze przekazując 

pacjentom informacje o najbliższych miejscach,  w których pacjent może uzyskać świadczenie 

zdrowotne bądź najkrótszej kolejce do wybranego świadczenia. 

Mając na uwadze podjęty przez Panią Prezes temat dostępności do badań diagnostycznych 

zwracam uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych decyzja o  postępowaniu terapeutyczno – diagnostycznym, 

w tym o skierowaniu pacjenta na niezbędne badania diagnostyczne, umożliwiające opracowanie planu 

opieki dla pacjenta należy do lekarza. Stąd też wszelkie propozycje działań zmierzających 

do zwiększania wolumenu wykonywanych badań muszą być wyważone, tak aby nie powodowały 

nadmiernego diagnozowania pacjentów. W tym zakresie także zostały podjęte działania. NFZ wspólnie 

z Ministerstwem Zdrowia i AOTMiT rozpoczęło współpracę przy opracowaniu nowego koszyka badań 

diagnostycznych dla poz i zbudowaniu koncepcji wyodrębnionego budżetu powierzonego 

na diagnostykę w poz.

Jeżeli dotychczasowe działania informacyjne NFZ, które zostały opisane powyżej, mogłyby być 

uzupełnione proszę o przedstawienie przez Panią Prezes swoich rozwiązań w  formie pisemnej 

propozycji.   

 

Z poważaniem,
Leszek Szalak

Dyrektor Departamentu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
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