
 

      Podawany przez nas na stronie internetowej termin przyjęcia jest  terminem 

planowanym i nie jest, o czym także informujemy, równoznaczny                        

z wyznaczonym dniem zgłoszenia się do szpitala. Dokładamy wszelkich starań, 

by listę oczekujących prowadzić w sposób zapewniający poszanowanie zasady 

sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. Zgodnie    

z zapisami ustawy z dnia  27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j.  Dz.U. z 2015 r, poz. 581    z późn. 

zmianami) zobligowani jesteśmy do niezwłocznego udzielania świadczeń          

w stanach nagłych (art. 19) oraz do ustalania wcześniejszego terminu przyjęcia   

w przypadkach istotnego pogorszenia stanu zdrowia (art. 20 ust. 7). Oznacza to, 

że z trybu pilnego korzystają pacjenci, u których występuje: 

 zagrożenie szybkiego pogorszenia stanu zdrowia, 

 zagrożenie zmniejszeniem szans na powrót do zdrowia, 

 zagrożenia utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności, 

 zagrożenia pogorszeniem stanu zdrowia w zakresie schorzeń 

współistniejących, mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być 

udzielone podstawowe świadczenie zdrowotne, 

 niekorzystne rokowania co do dalszego przebiegu choroby w przypadku 

niepodjęcia leczenia w trybie pilnym. 

 

        Dodatkowo Zarządzenie Nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia               

30 grudnia 2016 r. nakłada na nas obowiązek pilnego (do 6 miesięcy) przyjęcia 

tych pacjentów, którzy korzystali z leczenia szpitalnego w innym podmiocie 

leczniczym. Działania te powodują, że termin przyjęcia na leczenie 

oczekujących w kolejce osób o statusie medycznym „stabilny” ulega 

przesunięciu. Bolejemy nad tym, ale duża liczba  wpływających skierowań na 

leczenie stacjonarne, w tym wiele uzasadnionych medycznie przypadków 

pilnych, nie tylko nie pozwala na skrócenie kolejki oczekujących na udzielenie 

świadczenia zdrowotnego, ale wręcz tę kolejkę wydłuża. 

       Informujemy również, że Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, na 

leczenie w którym złożyli Państwo skierowania, liczy 140 łóżek, a liczba 

otrzymanych skierowań na ten Oddział znacząco przekracza 3000 rocznie.        

W ostatnim  okresie    dla znacznie  ponad  połowy  skierowań zastosowano,       

z uwagi na stan zdrowia,  tryb „pilny”. Wpływa to bezpośrednio na przesunięcia 



przyjęć pacjentów zakwalifikowanych do przyjęcia w trybie „stabilnym”.   Dla 

uniknięcia nadużyć ze strony starających się o przyjęcie osób  i dla zachowania 

przejrzystości postępowania sprawa kwalifikacji każdego pacjenta, którego 

przyjmujemy do leczenia w trybie „pilnym”, jest szczegółowo analizowana 

przez Komisję Lekarską naszego Szpitala.  

       Mamy świadomość uciążliwości długiego oczekiwania, związanego              

z opisaną sytuacją. Mamy jednak nadzieję, że to oczekiwanie zrekompensowane 

zostanie profesjonalizmem naszego zespołu i wysoką jakością świadczeń, którą 

będziemy mogli zaoferować Państwu w czasie leczenia. 


