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Rejestracja – informacje ogólne
Rejestratorzy medyczni to pierwsze osoby z którymi spotykają się pacjenci
podmiotów leczniczych.

� Z jednej strony praca taka ma charakter biurowy, ponieważ rejestrator 
prowadzi m.in. dokumentację medyczną  w zakresie danych osobowych, 
kalendarze wizyt, listy oczekujących . 

� Z drugiej strony rejestrator udziela informacji o usługach prowadzonych
przez placówkę (z uwzględnieniem wszelkich formalności i kwestii finansowych).

� Rejestratorzy często stają przed faktem rozwiązywania nie tylko problemów
związanych

z typową obsługą administracyjną, ale też muszą umieć łagodzić konfliktowe
sytuacje w kolejce, poczekalni czy też uspakajać tzw. trudnych pacjentów.

� Recepcjoniści/ rejestratorzy/sekretarki pełnią podwójną rolę – informacyjną i
wizerunkową (reprezentacyjną), są także centrum informacji dla pozostałych
pracowników.



Rejestracja – informacje ogólne

� W związku z charakterystyką pracy w rejestracji od osoby na takim stanowisku

wymaga się umiejętności :

• typowo zawodowych,

• interpersonalnych,

• odporności na stres,

• opanowania i kultury osobistej,

• asertywności i stanowczości.



Efekt pierwszego wrażenia 
wpływa znacznie na wizerunek firmy 

i zależy w dużym stopniu  od pracy 
rejestracji.

Nie ma tu szansy na drugie wrażenie …



Etyka zawodowa

� 5 norm etycznych, którymi powinni kierować się rejestratorzy medyczni.

• Respektuj Prawa Pacjenta.

� Wiele osób nie zna swoich praw i w większości przypadków nie będzie się na nie powoływać. Nie zwalnia to jednak z obowiązku
ich znajomości i przestrzegania.

• Dbaj o dobro pacjenta.

� Odpowiednie przygotowanie gabinetu, dbanie o higienę, przestrzeganie procedur czy troska o dokumentację medyczną ma
pośredni wpływ na zdrowie pacjenta i jego dobro.

• Sprawiedliwie traktuj pacjentów.

� Nie wolno dyskryminować kogokolwiek ze względu na wiek, płeć, pochodzenie czy kolor skóry. Niedopuszczalne jest, by
którykolwiek pacjent w placówce medycznej poczuł się gorzej od innych.

• Zachowaj poufność.

� Jeżeli zdarzy się tak, że pacjent przekaże informacje o stanie swojego zdrowia (a tak się czasem zdarza podczas rozmów z
pacjentami w poczekalni), nigdy nie wolno ich ujawniać ,ani komentować.

• Bierz odpowiedzialność za podejmowane działania.



Należy dokładnie i sumiennie wykonywać  powierzone  zadania,

Każda czynność  wykonywana  w placówce medycznej 

ma wpływ na zdrowie i dobro pacjentów.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u pacjenta 

zgłaszającego się do rejestracji 

należy niezwłocznie poinformować  personel medyczny.



Praca rejestracji - zasady
• Obecnie nie ma pojęcia „ rejonizacja” w udzielaniu świadczeń. 

Pacjent nie może zostać odesłany do miejsca swojego zamieszkania w sytuacji gdy 
dokonał wyboru świadczeniodawcy na podstawie uzyskanego skierowania do leczenia .

• Pracownik rejestracji nie może zadawać pacjentowi pytań dotyczących choroby, jej 
przyczyn i przebiegu.
Zakres pytań zadanych przez pracownika rejestracji powinien dotyczyć tylko obszaru 
pozwalającego na dokonanie rejestracji zdarzenia (imię i nazwisko, pesel, adres 
zamieszkania, ewentualnie nr telefonu pacjenta w celu potwierdzenia wizyty, numer 
telefonu do rodziny). Poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent powinien 
uzyskać kompletną informację o: zakresach świadczeń udzielanych w placówce, kolejce 
oczekujących na świadczenia, porach zapisywania się do lekarzy, wymaganych 
dokumentach koniecznych przy przyjęciu do lekarza, adresach miejsc wykonywania 
zleconych badań diagnostycznych, zasadach udostępniania dokumentacji medycznej i 
innych informacji dotyczących organizacji pracy przychodni. 

• Podczas rejestracji pacjent powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość. W 
przypadku braku należy zaznaczyć „dane zebrane ustnie  w dniu…..” Jeżeli do szpitala 
trafia pacjent jako  NN ,jak najprędzej należy próbować ustalić dane osobowe. 



Praca rejestracji - zasady
• Wpisywane do systemów dane pacjenta muszą być prawidłowe, rzetelnie spisane z 

dokumentu tożsamości , przy zmianach danych należy zachować procedury 
wprowadzenia „ zmiany danych w dniu…….” ,a nie „trybem edycji”.

• Ustalanie przez świadczeniodawcę konkretnego dnia lub wyznaczenie godzin na zapisy 
do lekarza jest niezgodne z prawem.
Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia 
osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub 
innych środków komunikacji elektronicznej. Pacjent nie może być zmuszany do 
osobistego dokonania rejestracji.
Pracownik rejestracji ma obowiązek poinformowania o dacie i godzinie wizyty oraz w 
przypadku rejestracji pierwszorazowej i poinformowania pacjenta o konieczności 
przekazania oryginalnego skierowania do placówki w ciągu 14 dni roboczych pod 
rygorem wykreślenia z listy oczekujących.

• Żądanie od pacjenta aktualizacji skierowania jest nieuzasadnione.
Realizacja pierwszej wizyty u specjalisty odbywa się zawsze na podstawie skierowania, 
które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Pacjent jest objęty 
leczeniem specjalistycznym do czasu jego zakończenia – nie jest zobowiązany do 
cyklicznego odnawiania skierowania. Nowe skierowanie konieczne jest wówczas, gdy 
przyczyna jego wystawienia jest inna niż w wskazana we wcześniejszym skierowaniu.



Uprawnieni do świadczeń

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotyczy 

pacjentów Ubezpieczonych i nieubezpieczonych - uprawnionych do świadczeń. 

� Pacjent ubezpieczony 

� Pacjent nieubezpieczony

a) uprawniony do świadczeń

b) nieuprawniony do świadczeń

Pracownik Rejestracji wpisując dane Pacjenta do systemu musi wskazać właściwy tytuł 

ubezpieczenia. 



Pacjent ubezpieczony
1. Osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym, tj. ubezpieczeni.

Większość Polaków podlega obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu np. zatrudnienia,
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa
(art.66) wymienia kilkadziesiąt grup osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia. Są
to, m.in. pracownicy; rolnicy i ich domownicy; osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą; osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia; osoby duchowne; żołnierze, policjanci, funkcjonariusze, posłowie i senatorowie,
sędziowie i prokuratorzy, ławnicy sądowi; osoby pobierające emeryturę lub rentę;
uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli; dzieci przebywające w
placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w
domach pomocy społecznej; dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
studenci i uczestnicy studiów doktoranckich; bezrobotni; osoby pobierające zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne; osoby pobierające zasiłek stały z
pomocy społecznej; osoby korzystające z urlopu wychowawczego.



Pacjent ubezpieczony

2. Osoby ubezpieczające się dobrowolnie 

Mieszkające w Polsce osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia, np. 

• wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, (artyści  czy dziennikarze),

• pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, 

• posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Polsce, 

• studenci, cudzoziemcy spoza UE

mogą się ubezpieczyć dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ



Pacjent ubezpieczony
3. Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

� Osoba ubezpieczona obowiązkowo lub dobrowolnie ma obowiązek zgłosić do 

ubezpieczenia członków rodziny. Członkiem rodziny w rozumieniu ustawy jest:

• dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla 

którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej; do 

ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast 

jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane 

na równi - bez ograniczenia wieku

• małżonek (z wyłączeniem małżonka, z którym osoba ubezpieczona pozostaje w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu)

• krewni wstępni (ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we 

wspólnym gospodarstwie domowym.



Pacjent nieubezpieczony –
uprawiony do świadczeń
1. Osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w
Polsce, spełniające określone kryterium dochodowe są uprawnione do świadczeń na
podstawie decyzji administracyjnej wójta/ burmistrza, prezydenta gminy właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania.

� Decyzja wydawana jest:

• na wniosek samego zainteresowanego

• na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony 
niezwłocznie po udzieleniu świadczeń w stanie nagłym

• na wniosek oddziału wojewódzkiego NFZ

• z urzędu.

� Decyzja ważna jest od dnia złożenia wniosku lub od dnia, w którym nastąpiło leczenie w 
związku ze stanem nagłym. 

� Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje nie dłużej niż przez 
90 dni od dnia określonego w decyzji.



Pacjent nieubezpieczony –
uprawiony do świadczeń
2. Osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub kobiety w

okresie ciąży, porodu i połogu

� Świadczenia udzielone ww. osobom nieubezpieczonym finansowane są przez NFZ z 

dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa

• Dziecko do 18 roku życia niezgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby 

ubezpieczonej lub niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu, otrzymuje świadczenia zdrowotne na zasadach ogólnych, jak osoba 

ubezpieczona.

• Nieubezpieczona kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu otrzymuje świadczenia na 

zasadach ogólnych, jak osoba ubezpieczona; jako tytuł rozliczenia do NFZ 

świadczeniodawca przedstawia status: „kobieta nieubezpieczona z prawem do 

świadczeń, w okresie ciąży, porodu i połogu".



Pacjent nieubezpieczony –
uprawiony do świadczeń
3. Inne osoby nieubezpieczone uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych z budżetu państwa:

• osoby, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym -
w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, 
nagminnego porażenia dziecięcego,

• Osoby, które mogą być zakażone wirusem Covid 19

• Osoby uzależnione od alkoholu - w zakresie leczenia odwykowego

• Osoby uzależnione od narkotyków

• Osoby z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej

• Osoby pozbawione wolności

• Cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia

• Posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba 
że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną przewiduje zasady bardziej korzystne.



Pacjent nieubezpieczony –
uprawiony do świadczeń
4. Osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w krajach UE/EOG

� Osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji to osoba, która nie jest ubezpieczona w NFZ

i posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

• ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub

• państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a której 

przysługują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z 

ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji.



Pacjent nieubezpieczony –
uprawiony do świadczeń

5. Osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w krajach UE/EOG

� Osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji to osoba, która nie jest ubezpieczona w NFZ

i posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

• ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub

• państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a której 

przysługują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z 

ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji.



Pacjent nieubezpieczony –
uprawiony do świadczeń
� Osoba ubezpieczona w innym państwie UE/EFTA , posiadająca Europejską Kartę

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat zastępujący EKUZ, jest uprawniona

do świadczeń rzeczowych , które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie

jej pobytu z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu

pobytu.

� W związku z tym że do oceny niezbędności świadczeń bierze się wyłącznie przesłanki

medyczne oceny jej dokonać powinna osoba o odpowiednich kwalifikacjach, tzn.

lekarz.



Pacjent nieubezpieczony –
uprawiony do świadczeń
� Pracownik rejestracji uprawniony jest natomiast do oceny niemedycznych

przesłanek, od spełnienia których uzależnione jest prawo pacjenta do uzyskania
świadczeń niezbędnych, np. warunku posiadania przez osobę ważnego, właściwego
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji, sprawdzenia tożsamości osoby i zweryfikowanie, czy dane
zawarte w dokumencie potwierdzającym tożsamość są tożsame z danymi zawartymi na
karcie EKUZ. Jeżeli pacjent w trakcie rozmowy wskaże, że celem jego pobytu w Polsce
jest poddanie się leczeniu, należy go poinformować, że leczenie to może się odbyć na
podstawie formularza E 112 lub dokumentu S2 (zgoda państwa właściwego na
uzyskanie leczenia planowanego poza terytorium państwa w którym osoba jest
ubezpieczona).

� „Osoba ubezpieczona w innym państwie UE/EFTA, okazująca Poświadczenie
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP (E 106,
E 109, E 120, E 121, S1, S 072) posiada w Polsce pełen zakres świadczeń
zdrowotnych.

� Osoba ta wykazywana jest w systemie eWUŚ jako uprawniona do świadczeń
(kolor zielony).



Uprawnieni do świadczeń

� W razie stwierdzenia przez pracownika rejestracji w ramach wskazanych wyżej
przesłanek niemedycznych, że dane świadczenie nie może zostać udzielone na
podstawie przedstawionego dokumentu/karty EKUZ/Certyfikatu zastępującego EKUZ,
np. z uwagi na brak odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawa pacjenta albo
uzasadnione przekonanie, że pobyt pacjenta w Polsce jest spowodowany chęcią
uzyskania planowanego świadczenia, pracownik rejestracji powinien poinformować
pacjenta o niemożliwości jego przyjęcia zgodnie z przepisami o koordynacji, co w
praktyce oznacza, że pacjent ten powinien zostać potraktowany, jak pacjent
komercyjny (z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z
2018 r. Nr 1510, z późn.zm.).

� W przypadku, gdy pracownik rejestracji stwierdzi, że pacjent spełnia wszystkie
określone w przepisach o koordynacji warunki niemedyczne uzależniające prawo do
uzyskania świadczeń, ma obowiązek zarejestrowania pacjenta.



Kiedy wygasa prawo do świadczeń?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 30 dniach od utraty tytułu do
ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątki:

•uczniowie, studenci i doktoranci, którym to prawo przysługuje dłużej:

� 6 miesięcy od zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo skreślenia z listy
uczniów tej szkoły,

� 4 miesiące od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy
studentów lub uczestników studiów doktoranckich,

•osoby ubiegające się o przyznanie emerytury lub renty (wraz z członkami rodziny),
którym prawo do świadczeń przysługuje w czasie trwania postępowania o ich przyznanie,

•osoby pobierające zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
chorobowym lub wypadkowym, którym prawo do świadczeń przysługuje w okresie jego
pobierania.



Dokumentacja medyczna
Udostępnianie dokumentacji medycznej :

Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od
maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów
udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Nowe zasady to efekt zmian zawartych w
ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

• bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,

• jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),

• innej osobie upoważnionej przez pacjenta.



Dokumentacja medyczna

� Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu 
udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 
wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

� Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, 
odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie 
kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących 
przepisach. 

� Ważne ! Co kwartał zmienia się podstawa wyliczania opłaty. Informacje o aktualnych 
opłatach dostępne na stronie POW NFZ w zakładce Świadczeniodawcy - Dokumentacja 
medyczna 



Skargi
Najczęściej zgłaszane skargi przez pacjentów do NFZ : 

� brak lub trudności w udostępnieniu dokumentacji medycznej 

� nierespektowanie uprawnień „bez kolejki” w tym  uprawnień dla ZHDK

� utrudnienia w uzyskaniu świadczeń lekarza poz (nieprzestrzeganie harmonogramu pracy, udzielanie tylko 
teleporady bez możliwości osobistej wizyty) 

� odmowa wypisania wniosku na zaopatrzenie w sprzęt medyczny 

� nieprzestrzeganie harmonogramu pracy lekarzy specjalistów 

� nierejestrowanie na bieżąco 

� uzależnianie wydania wyników badań od uprzedniej wizyty w poradni 

� niewłaściwe wypełnienie skierowania na badania diagnostyczne, 

� nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących.

� nieudzielenie świadczenia w sposób kompleksowy, 

� w stomatologii wykazywanie do NFZ świadczeń z równoczesnym płaceniem przez pacjenta 


