
Listy oczekujących i spory 
zawrót głowy



3 istotne zmiany i wszystkie już za nami:
• Nowy twór HARMONOGRAM od 01-07-2019

• Sprawozdawczość PWT w każdy dzień pracy placówki od 01-
07-2019

• Rozszerzony zakres AP-KOLCE od 01-09-2019



3 za nami:
• Pamiętajmy jednak że od stycznia 2020 również i Fizjoterapia 

ambulatoryjna i domowa

Po co rewolucja?
Aby uniemożliwić zapis pacjenta na to samo świadczenia u kilku 
świadczeniodawców w celu uniknięcia sytuacji rezerwacji kilku 

terminów, które nie zostaną potem wykorzystane



!!! WINOWAJCA !!!
Zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami 
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2429) od 1 lipca 2019 r. świadczeniodawcy, którzy 
prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia w czasie 
rzeczywistym w aplikacji AP-KOLCE są zobowiązani do prowadzenia 
harmonogramów przyjęć.



Były to świadczenia wskazane w załączniku nr 9 do Rozporządzenia, czyli obejmujące obecny zakres świadczeń, dla których 
listy oczekujących były prowadzone w centralnej aplikacji AP-KOLCE: 
30002  - zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) 
50002  - usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) 
50009  - wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków 
50010  - operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji 
izolowanego przewodu tętniczego botalla 
50013  - przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca 
50014  - kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem 
zestawów zamykających 
50015  - operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym 
50016  - mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami   
50017  - przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka 
60002  - świadczenia z zakresu onkologii
60003  - świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu 
60004  - świadczenia z zakresu kardiologii 
60005  - świadczenia z zakresu endokrynologii 
80003  - endoprotezoplastyka stawu biodrowego 
80005  - endoprotezoplastyka stawu kolanowe



Lista osób oczekujących jest częścią harmonogramu przyjęć, który oprócz pacjentów 
oczekujących (pierwszorazowych) obejmuje również pacjentów przyjętych na bieżąco, 
posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, 
przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2429) świadczeniodawcy 
mogą do dnia 31 grudnia 2019r. nie prowadzić harmonogramu przyjęć. Oznacza to, że w 
okresie od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przekazują dane do Oddziału Funduszu na 
dotychczasowych zasadach.



W związku z obowiązywaniem od września 2019 r. nowego słownika świadczeń 
prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE informujemy, że zgodnie z §13, ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) - świadczeniodawcy 
udzielający tych świadczeń powinni wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Fundusz 
dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 31 sierpnia 2019 r. (według stanu na 
dzień 31 sierpnia 2019 r.).

Część z tych świadczeń była sprawozdawana komunikatem LIOCZ.



20005 REZONANS MAGNETYCZNY
20006 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
20015 GASTROSKOPIA
20016 KOLONOSKOPIA
30003 ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
30005 OPERACJE JASKRY
30006 OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
30007 OPERACJE PLASTYCZNE OKA
40008 WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
40009 WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
50003 POMOSTY DO REWASKULARYZACJI SERCA
81004 ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
82001 WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
90053 LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
90126 LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
90127 LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
71001 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA
71002 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
71003 REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA
71004 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
71005 KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA

Nowe oczekiwania na procedury od 01-09-2019



Pamiętajmy że obowiązek sprawozdawania nie dotyczy wyłącznie 
wymienionych celowanych na świadczenie. Pozostaje jeszcze cała 

lista świadczeń ogólnych, które do AP-KOLCE należy sprawozdać i nie 
będę ich przy piątku już wymieniał. Osoby zainteresowane poszukają 

w zależności od specyfiki każdej placówki












