
 
   

 

 

 

 

 

 

NIE BLOKUJ... 

 

 

kolejki do specjalisty, na zabiegi, na 

rehabilitację, na diagnostykę i wszystkie 

inne świadczenia, na które oczekujesz.  

  

 
ODWOŁAJ! 

  

 

Jeśli nie możesz zgłosić się na umówioną 

wizytę - ODWOŁAJ JĄ. Wystarczy, że 

zadzwonisz do placówki medycznej, w której 

jesteś umówiony. Sprawdź, czy możesz  

wysłać smsa,  skorzystać z systemu e-

rejestracji.   

  

 
PAMIĘTAJ! 

  

 

Odwołując wizytę  umożliwiasz innym 

chorym szybszy dostęp do lekarza, na 

badania, na zabiegi. Wszyscy korzystamy ze 

świadczeń i  każdemu z nas  może zdarzyć 

się sytuacja, w której nieodwołana wizyta  

wydłuży czas oczekiwania na naszą kolej.  

  

 

NUMERY TELEFONÓW DO MOICH 

LEKARZY: 

  

 

PORADNIA POZ…………………………………… 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  

OPIEKA ZDROWOTNA…………………………… 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:  

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 
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Skierowanie 

  

 
Jeśli korzystasz ze świadczeń na podstawie 

skierowania, pamiętaj, że musisz je 

dostarczyć do wybranej placówki w ciągu 

14 dni od dnia rejestracji.  

Inaczej zostaniesz skreślony z listy 

oczekujących.  

Skierowanie możesz zanieść osobiście, 

może to zrobić ktoś za ciebie. Możesz je 

też wysłać pocztą.    

  

  

  

 

Kolejki 

  

 

Masz prawo wyboru każdej placówki, która 

ma umowę z NFZ. Jeśli chcesz wcześniej 

sprawdzić, jak długo będziesz czekał na 

świadczenie, skorzystaj z informatora  

o kolejkach: 

  

 
kolejki.nfz.gov.pl 

  

 
lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 

  

 800 007 797 

  

 
 

Narodowy Fundusz Zdrowia  

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie  
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