INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ
OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu uprzejmie informuje, iż w sytuacji gdy świadczenie opieki zdrowotnej
w Oddziałach lub Poradniach tutejszego Szpitala nie może być udzielone w dniu zgłoszenia,
istnieje możliwość wpisania się na LISTĘ OCZEKUJĄCYCH na udzielenie świadczenia
zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych
1. Na „Liście oczekujących”, za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, odnotowuje się między innymi
następujące dane:
a) numer kolejny pacjenta,
b) datę i godzinę dokonania wpisu,
c) nazwisko i imię (imiona) pacjenta,
d) adres pacjenta,
e) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
f) oznaczenie płci,
g) rozpoznanie lub powód przyjęcia,
h) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym, lub
opiekunem,
i) termin udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź jego zmianę,
j) datę i przyczynę skreślenia pacjenta z „Listy oczekujących” na udzielenie świadczenia (np. zgon, rezygnacja
świadczeniobiorcy),
k) kategorię medyczną (przypadek pilny lub przypadek stabilny),
l) nazwę i adres zakładu kierującego.
2. Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia do WSN, należy go wpisać na
„Listę oczekujących”.
3. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej przez WSN.
4. WSN umieszcza pacjenta, z wyjątkiem pacjenta znajdującego się w stanie nagłym, na „Liście oczekujących” na
udzielenie świadczenia zdrowotnego, na podstawie kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
a) stanu zdrowia pacjenta,
b) rokowania co do dalszego przebiegu choroby,
c) chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie,
d) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
5. WSN stosując kryteria medyczne:
a) kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej:
 „przypadek pilny - P” 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 - S” w przypadku innym niż stan nagły i pilny.
b) umieszcza pacjenta na „Liście oczekujących” po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane
skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania.
6. Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny” umieszcza się na „Liście oczekujących” przed
pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”.
7. Do prowadzonej „Listy oczekujących” dołącza się oryginał skierowania przedstawiony przez pacjenta,
w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, wyjątek stanowią ambulatoryjne
świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych ujęte w art. 57 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. Pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania
wpisu na „Listę oczekujących”, pod rygorem skreślenia z „Listy oczekujących”. Do terminu dostarczenia do WSN
oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
9. W przypadku skreślenia pacjenta z „Listy oczekujących” w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, niezgłoszenia
się na ustalony termin udzielenia świadczenia albo zakończenia przez WSN wykonywania umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, WSN zwraca pacjentowi oryginał skierowania.
10. W przypadku skreślenia pacjenta z „Listy oczekujących” w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, WSN zwraca
pacjentowi oryginał skierowania.
11. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:
 Kobiety w ciąży,
 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 na podstawie
zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub
pediatrii,
 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,
 Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.
Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne są udzielane wyżej wymienionym osobom
w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, zostanie ono zrealizowane w innym
terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
12. Zapisy na „Listę oczekujących”, na udzielenie świadczenia zdrowotnego odbywają się zgodnie z rozpoznaniem w:











Izbie przyjęć do Oddziałów psychiatrycznych ogólnych (01, 04 - 07) oraz Oddziału leczenia zaburzeń afektywnych,
Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet,
Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży,
Oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
Oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia,
Oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym,
Zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym,
Oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym,
Poradni zdrowia psychicznego,
Poradni neurologicznej.

13. Pacjentów kontynuujących leczenie przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia. Osoby
takie nie są umieszczane na „Liście oczekujących”.
14. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej pacjent może wpisać się na jedną „Listę oczekujących”
u jednego świadczeniodawcy.
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