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Większość spraw załatwiana jest „od ręki” 
Rozmowa 
Agata Flak  
agata.flak@polskapress.pl 

Z RAFAŁEM ŚLIŻEM, rzeczni-
kiem prasowym 
podkarpackiego oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
w Rzeszowie.  

Ile spraw w podkarpackim 
oddziale NFZ udało się za-
łatwić pacjentom w ubie-
głym roku? 
Podkarpacki oddział Naro-

dowego Funduszu Zdrowia 
przyjął 28 tysięcy skierowań 
na leczenie uzdrowiskowe, 
wydał 182 tysiące kart EKUZ 
oraz potwierdził 200 tysięcy 
zleceń na wyroby medyczne. 
Ponadto obsługujemy pacjen-
tów we wszystkich sprawach 
związanych z ich zdrowiem 
zarówno osobiście i telefo-
nicznie jak i z wykorzysta-
niem drogi elektronicznej czy 
tradycyjnego pisma. Zdecy-
dowana większość spraw jest 

możliwa do wyjaśnienia dzię-
ki nowej Telefonicznej Infor-
macji Pacjenta (TIP). 

Co powinien zrobić pa-
cjent, jeżeli szybko chce za-
łatwić sprawę w urzędzie?  
Zdecydowana większość 

spraw jest realizowana 
„od ręki” w przypadku oso-
bistej wizyty. Jeśli zależy 
nam na czasie i na przy-
kład potrzebujemy na już 
kartę EKUZ, zapraszamy 
do naszego oddziału lub 

do jednego z punktów infor-
macyjnych. Jeśli nie jeste-
śmy pewni, czy do załatwie-
nia naszej sprawy potrzebne 
będą dodatkowe dokumenty 
– wystarczy zadzwonić 
na bezpłatny numer Telefo-
nicznej Informacji Pacjenta: 
800 190 590.  

Czy pacjenci mogą spraw-
dzić długość kolejki 
do specjalisty? Jak to zro-
bić ?  
Najprostszy sposób to 

strona internetowa 
www.terminyleczenia.nfz.gov.
pl zapewniająca stały dostęp 
i częstą aktualizację danych. 
Osobom preferującym ro-
zmowę proponuję bezpłatny 
numer Telefonicznej Infor-
macji Pacjenta 800 190 590. 
Mimo że czasochłonna dla 
pacjenta, to możliwa jest 
również osobista wizyta 
w Narodowym Funduszu 
Zdrowia w godzinach od 8 
do 16.

Rafał Śliż, rzecznik NFZ
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TELEFONICZNA 
INFORMACJA PACJENTA 

(TIP). CO TO TAKIEGO? 
Telefoniczna Informacja 

Pacjenta to jeden wspólny 
numer telefonu dla 

Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz Biura Rzecznika 

Praw Pacjenta. 
Dzwoniąc pod numer 800 

190 590 będzie można 
dowiedzieć się m.in. jak 

uzyskać kartę EKUZ, jakie 
prawa przysługują osobie 

ubezpieczonej, gdzie znajduje 
się najbliższy szpital, w jaki 

sposób można zgłosić 
naruszenie praw pacjenta czy 
też jakich formalności należy 

dopełnić by skorzystać 
z leczenia uzdrowiskowego. 

W celu zagwarantowania 
wysokiej jakości obsługi 
Pacjentów, rozmowy są 

nagrywane. 
Tylko w pierwszym dniu 
obowiązywania TIP (13 

listopada) liczba wszystkich 

skutecznych połączeń 
wyniosła ponad 2 tysiące.  

GDZIE JESZCZE PACJENCI 
MOGĄ SZUKAĆ POMOCY  

Zdecydowana większość 
spraw, z którymi pacjenci i ich 

rodziny zgłaszają się 
do podkarpackiego oddziału 
NFZ, jest rozpatrywana „od 
ręki” - w przypadku wizyty 
osobistej. W przypadkach 

wymagających większej ilości 
danych pacjent otrzyma 

odpowiedź pisemną 
w najkrótszym możliwym 

terminie. Kontakt z NFZ jest 
także możliwy 

za pośrednictwem wielu 
metod: telefonicznie, 

za pomocą poczty e-mail lub 
profilu e-PUAP, faksem lub 

za pomocą poczty tradycyjnej. 
Pełne dane kontaktowe 

do poszczególnych wydziałów 
znajdują się na stronie 
internetowej www.nfz-

rzeszow.pl. 

CO NALEŻY WIEDZIEĆ 
O PODKARPACKIM 

ODDZIALE NFZ 
Główna siedziba 

Podkarpackiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

w Rzeszowie znajduje się 
przy ul. Zamkowej 8, tel. 17 

860-4-100, fax 17 860-42-28. 
Pacjenci informacji mogą 

szukać również w kilku 
punktach znajdujących się 
na terenie województwa: 

Dębica, ul. Parkowa 28, tel. 14 
676-51-54; Jasło, ul. 

Mickiewicza 4, tel. 13 446-31-
06; Jarosław, ul. Przemyska 

15/2, tel. 16 623-21-01; Krosno, 
ul. Bieszczadzka 1/24, tel. 13 

420-38-70; Mielec, ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 10, tel. 17 

583-08-63; Przemyśl, ul. 
Sportowa 6/403, tel. 16678-
98-26; Sanok, ul. Lipińskiego 
10, tel. 13 463-82-11; Stalowa 
Wola, ul. 1 Sierpnia 12, tel. 15 
842-38-65; Tarnobrzeg, ul. 1 

Maja 4, tel. 15 822-34-86.

WARTO WIEDZIEĆ

ZAŁATWIANIE SPRAW 
W NFZ JEST PROSTE 

W głównym holu 
podkarpackiego oddziału 
NFZ przy ul. Zamkowej 8 

znajduje się biletomat. Aby 
mieć pewność, że czekamy 

do odpowiedniego 
stanowiska, należy podejść 
do urządzenia, a następnie 
zaznaczyć pole dotyczące 

sprawy, z którą 
przychodzimy do urzędu, np. 

karta EKUZ, wyroby 
medyczne, ubezpieczenie 
w Polsce lub sanatorium. 

Po zaznaczeniu pola 
urządzenie wydrukuje bilet, 
na którym napisany będzie 
numer stanowiska, liczba 

osób oczekujących w kolejce 
oraz numer. W najkrótszym 
możliwym czasie wybrany 

w biletomacie numer pojawi 
się na ekranie oraz zostanie 

wyczytany. To znak, że 
należy podejść 

do konkretnego stanowiska. 
W przypadku punktów 

informacyjnych pracownicy 
przyjmują petentów zgodnie 

z kolejnością przyjścia.

WARTO WIEDZIEĆ

Obok finansowania świadczeń zdrowotnych fundusz zajmuje się ich monitorowaniem

W czym NFZ pomaga pacjentowi
Zdrowie 
Agata Flak 
agata.flak@polskapress.pl 

Zadaniem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, oprócz finan-
sowania świadczeń zdrowot-
nych, jest również pomoc pa-
cjentom.  

-  Najczęściej zadawane przez 
petentów pytania dotyczą 
miejsc udzielania świadczeń. 
Pytają o adres czy numer tele-
fonu do poradni lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
lekarzy specjalistów, gabine-
tów fizjoterapeutycznych czy 
oddziałów szpitalnych - wy-
mienia Rafał Śliż, rzecznik 
podkarpackiego oddziału NFZ.  
- Pracownicy NFZ udzielają od-
powiedzi na wszystkie pyta-
nia- zapewnia.  

Chory może sprawdzić długość 
kolejki na zabieg  
Informacje nie muszą doty-
czyć tylko naszego wojewódz-
twa. Pracownicy funduszu 
mają dostęp do bazy danych 
z całego kraju. - Identycznie 
wygląda kwestia terminów 
udzielania świadczeń. Pra-
cownicy są w stanie wskazać 

placówkę, w której termin wi-
zyty, bądź konkretnego za-
biegu będzie najkrótszy - in-
formuje Rafał Śliż. Dodaje, że 
zdecydowana większość 
spraw, z którymi zgłaszają się 
pacjenci i ich rodziny, jest roz-
patrywana „od ręki” (tak jest, 
gdy osobiście odwiedzimy pla-
cówkę NFZ). 

Sporą część spraw pacjenci 
mogą załatwić bez wychodze-
nia z domu. Tak jest w przy-
padku EKUZ. Posiadacze karty 
bezpłatnie mogą korzystać ze 
świadczeń zdrowotnych na te-
renie Unii Europejskiej. - Wnio-
sek o kartę może zostać wy-
słany pocztą, mailem, faksem 
lub poprzez e-PUAP. Karta zo-

stanie odesłana za darmo 
na adres podany przez pa-
cjenta. 

Pocztą  można również prze-
słać oryginał wniosku na zaopa-
trzenie w wyroby medyczne, np. 
szkła okularowe, kule, wózki in-
walidzkie, aparaty słuchowe 
i inne. Po potwierdzeniu doku-
ment zostanie odesłany 
pod wskazany adres.  

Bez wizyty w NFZ pacjenci 
mogą się również logować się 
do systemu ZIP, w którym 
można sprawdzić historię oraz 
koszty naszego leczenia  
z ostatnich 10 lat. Aby założyć 
konto, należy złożyć wniosek. 
Można to zrobić przez 
internet. Swoją tożsamość na-
leży potwierdzić certyfikatem 
kwalifikowanym lub profilem 
zaufanym (e-PUAP).  

Kiedy naruszono prawa  
pacjentów 
W placówce Narodowego Fun-
duszu Zdrowia pacjenci mogą 
również złożyć skargę. - Przyj-
mujemy skargi związane 
z działaniami lub zaniecha-
niami placówek służby zdro-
wia w zakresie realizacji 
umowy podpisanej z NFZ - 
wyjaśnia rzecznik.  
¹

Pacjenci najczęściej 
pytają o adres czy 
numer telefonu 
do poradni lekarza POZ 
czy oddziałów 
szpitalnych. 
Rafał Śliż, rzecznik NFZ
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Gdy pacjent osobiście odwiedzi NFZ, wiele spraw może załatwić „od ręki”, jak choćby kartę EKUZ

Informator dla pacjenta
POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA


