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Rejestracja [1]
Panie pracuj?ce w Rejestracji ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii rejestruj? pacjentów zg?aszaj?cych si?
do ponad 30 poradni ?CO. Rejestracja pacjenta odbywa si? w systemie dostosowanym do zachowania
prywatno?ci pacjenta maj?c na wzgl?dzie Prawo do ochrony danych osobowych. Podczas osobistej
rejestracji pacjenta prosimy o zachowanie re?imu sanitarnego.
Godziny pracy Rejestracji G?ównej:
Stanowisko: 1, 2, 3 oraz 4 - DLA PACJENTA Z KART? DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
(DiLO)
Poniedzia?ek - 07:00 - 13:00
Wtorek - 07:00 - 13:00
?roda - 07:00 - 13:00
Czwartek - 07:00 - 13:00
Pi?tek - 07:00 - 11:30
Stanowisko 1 (dy?uruj?ce) Przejmuje obowi?zki okienka 2, 3 i 4 - DLA PACJENTA Z KART? DIAGNOSTYKI
I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO (DiLO)
Poniedzia?ek - 13:00 - 16:00
Wtorek - 13:00 - 16:00
?roda - 13:00 - 16:00
Czwartek - 13:00 - 16:00
Pi?tek – 11:30 - 14:00

Przypominamy, ?e pacjenci ?CO mog? równie? rezerwowa? sobie wizyty w poradniach poprzez call –
center (pod numerem 41 36-74-208), czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00-18:00).
Podczas rejestracji personel medyczny zak?ada Indywidualn? Dokumentacj? Medyczn? – Histori? Zdrowia i
Choroby na podstawie dokumentów potwierdzaj?cych to?samo?? i innych danych uzyskanych od pacjenta,
opiekuna, czy rodziny.
Rejestratorka ustala pierwszy wolny termin wizyty w poszczególnych gabinetach lekarskich oraz przybli?on?
godzin? przyj?cia pacjenta.

Wymagane dane i dokumenty:
dowód osobisty,
imi? i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania / zameldowania wraz z kodem pocztowym,
skierowanie lub kod e-skierowania do poradni, w której jest ono wymagane,
orygina? karty DiLO ( Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego) je?eli zosta?a wydana,
W przypadku niemo?no?ci zg?oszenia si? w wybranym terminie na wizyt? lekarsk?, prosimy co najmniej jeden
dzie? wcze?niej zg?osi? rezygnacj? w Rejestracji G?ównej lub telefonicznie 413674208 od poniedzia?ku do pi?tku
w godzinach 7:00-18:00).
Ambulatoryjne ?wiadczenia specjalistyczne udzielane s? na podstawie skierowania wystawionego przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma obowi?zek dostarczy? orygina? skierowania (o ile jest ono
wymagane), nie pó?niej ni? w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na list? oczekuj?cych, pod
rygorem skre?lenia z tej listy. Skierowanie mo?na dostarczy?: osobi?cie, przez osob? trzeci? lub wys?a? je do
?wiadczeniodawcy poczt?. W przypadku e-skierowania pacjent nie musi dostarcza? skierowania osobi?cie w
terminie 14 dni — wystarczy rejestruj?c si? osobi?cie lub telefonicznie poda? 4-cyfrowy kod i PESEL.
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyj??, czy
szpitalnego oddzia?u ratunkowego. Je?eli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie
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powinien wystawi? lekarz prowadz?cy leczenie pacjenta w szpitalu.
Na podstawie jednego skierowania pacjent mo?e zarejestrowa? si? tylko w jednej placówce udzielaj?cej ?wiadcze?
w danym zakresie. Pacjenci wymagaj?cy wi?kszej ni? jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny,
przedstawiaj? skierowanie tylko przy pierwszorazowym zg?oszeniu si? do wybranej poradni specjalistycznej.
Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy nie podj??e? leczenia w
ci?gu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest tak?e wówczas, gdy przyczyna zdrowotna b?d?ca
podstaw? do jego wystawienia, jest inna ni? wskazana we wcze?niejszym skierowaniu lub gdy przyczyna jego
wydania wygas?a.
Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do ?wiadcze?:

ginekologa i po?o?nika,
dentysty,
wenerologa,
onkologa,
psychiatry.
BEZ SKIEROWANIA ZE ?WIADCZE? W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH korzystaj? (art. 57 ustawy*):

osoby chore na gru?lic?;
osoby zaka?one wirusem HIV;
inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, ?o?nierze zast?pczej s?u?by wojskowej;
cywilne niewidome ofiary dzia?a? wojennych;
uprawnieni ?o?nierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zada? poza granicami pa?stwa oraz uprawnieni ?o?nierze lub pracownicy, którym ustalony
procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zada?
poza granicami pa?stwa raz dla weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na
zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
osoby do 18 r.?., u których stwierdzono ci??kie i nieodwracalne upo?ledzenie albo nieuleczaln? chorob?
zagra?aj?c? ?yciu, które powsta?y w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(obowi?zuje od 01.01.2017);
dzia?acze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowi?zuje
od 31.08.2017);
w zakresie leczenia uzale?nie?: osoby zg?aszaj?ce si? z powodu uzale?nienia oraz osoby zg?aszaj?ce si?
z powodu wspó?uzale?nienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osob? uzale?nion?, wspólnie z
ni? zamieszkuj?ce i gospodaruj?ce, oraz osoby, których stan psychiczny powsta? na skutek pozostawania
w zwi?zku emocjonalnym z osob? uzale?nion? (obowi?zuje od 14.10.2017);
osoby posiadaj?ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci (obowi?zuje od 01.07.2018);
osoby posiadaj?ce orzeczenie o niepe?nosprawno?ci ??cznie ze wskazaniami: konieczno?ci sta?ej lub
d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej
egzystencji oraz konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowi?zuje od 01.07.2018);
osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzesz? i Zwi?zek
Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowi?zuje od 30.10.2018);
pacjenci wymagaj?cy ?wiadcze? psychologicznych, psychoterapeutycznych i ?rodowiskowych dla dzieci i
m?odzie?y (tylko do czasu zako?czenia pandemii COVID-19)
LISTA PORADNI i sposób rejestracji do nich [2]
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Dla pacjenta
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