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Skierowanie sprzed roku nadal ważne
Agata Flak  
agata.flak@polskapress.pl 

Rozmowa 

Z RAFAŁEM ŚLIŻEM,                                      
rzecznikiem prasowym 
podkarpackiego oddziału Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
w Rzeszowie. 

Co zrobić ze skierowaniem 
na zabiegi fizjoterapeutycz-
ne, które było wystawione 
dwa miesiące temu? 
Skierowanie straciło waż-

ność, jeśli nie zostało dostar-
czone do pracowni. Należy 
wówczas zgłosić się do leka-
rza, który wystawi nowe skie-
rowanie lub potwierdzi waż-
ność skierowania nową datą 
oraz swoim podpisem i pie-
czątką. Oczywiście, jeśli za-
biegi nadal są wskazane. 

Czy skierowanie sprzed ro-
ku jest nadal ważne, czy po-
trzebne jest nowe?  

 Skierowanie jest ważne 
do momentu, w którym istnie-
ją powody natury medycznej, 
a które były podstawą wysta-
wienia skierowania. Jeśli mi-
nęło sporo czasu od dnia wy-
stawienia skierowania, lekarz 
może zakwestionować nie tyle 
jego ważność, co potrzebę 
udzielenia tego świadczenia. 
Może on mieć wątpliwości, czy 
po tak długim czasie to świad-
czenie jest nam nadal potrzeb-
ne i może poprosić nas abyśmy 
dostarczyli nowe skierowanie. 

Czy od prywatnego leka-
rza można dostać skiero-
wanie? 
Każdy lekarz ma takie pra-

wo, ale jeśli zależy nam na le-
czeniu w ramach ubezpiecze-
nia czyli bezpłatnym, to skie-
rowanie musi wystawić le-
karz pracujący w ramach 
ubezpieczenia. Wyjątkiem 
jest leczenie szpitalne. 
W tym przypadku skierowa-
nie od lekarza w ramach pry-
watnej wizyty może być zre-
alizowane bezpłatnie w szpi-
talu posiadającym umowę 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.  

Co zrobić, gdy nie wiemy, 
gdzie zrealizować nasze 
skierowanie? 
Najprościej zadzwonić 

na TIP, czyli bezpłatną Tele-
foniczną Informację Pacjenta 
800 190 590. Otrzymamy 
tam informacje na temat po-
radni, pracowni i oddziałów 
na terenie całego kraju.

Rafał Śliż, rzecznik NFZ
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KIEDY SKIEROWANIE JEST 
WYMAGANE 

Świadczenia w poradniach 
zakontraktowanych przez 

NFZ w ramach 
ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej udzielane są 
na podstawie skierowania 
od lekarza POZ lub innego 

lekarza udzielającego 
świadczeń w ramach umowy 

z NFZ. 
Skierowaniem do lekarza 
specjalisty nie jest karta 
informacyjna dotycząca 
świadczeń udzielonych 

w oddziale szpitalnym, izbie 
przyjęć, szpitalnym oddziale 

ratunkowym. 

DO PORADNI 
SPECJALISTYCZNEJ                       
BEZ SKIEROWANIA 
Skierowanie nie jest 

wymagane w przypadku 
wizyty u: psychiatry, 
onkologa, dentysty, 

ginekologa i położnika. 
 

Bez skierowania ze 
świadczeń w poradniach 
specjalistycznych mogą 
korzystać: osoby chore 

na gruźlicę, osoby zakażone 
wirusem HIV (tylko w zakresie 

leczenia tych chorób), 
inwalidzi 

wojenni i wojskowi, 
kombatanci oraz osoby 

represjonowane, cywilne 
niewidome ofiary działań 

wojennych, uprawnieni 
żołnierze lub pracownicy, 

w zakresie leczenia urazów 
lub chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza 
granicami państwa, weterani 

poszkodowani w zakresie 
leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas 
wykonywania zadań poza 
granicami państwa, osoby 
uzależnione od alkoholu, 

środków odurzających 
i substancji 

psychotropowych – 

w zakresie lecznictwa 
odwykowego, działacze 

opozycji antykomunistycznej 
oraz osoby represjonowane 

z powodów politycznych, 
osoby posiadające 

orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, 
osoby deportowane do pracy 
przymusowej oraz osadzone 

w obozach pracy przez III 
Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik 
Radzieckich.  

 

LECZENIE SZPITALNE 

W przypadku, gdy pacjent 
objęty specjalistycznym 

wymaga leczenia szpitalnego, 
lekarz z poradni dołącza 

do skierowania wyniki badań 
diagnostycznych zgodnie 

z rozpoznanym schorzeniem, 
aktualną wiedzą i praktyką 
medyczną, umożliwiające 
potwierdzenie wstępnego 

rozpoznania. 

WARTO WIEDZIEĆ

WAŻNOŚĆ SKIEROWANIA 
Skierowanie jest ważne 
do momentu, w którym 
zgłosimy sie do lekarza 
na wizytę, badania lub 

rehabilitację. Dokument 
zachowuje swoją ważność 

do czasu realizacji, np. 
poprzes ustalenie terminu 

przyjęcia pacjenta 
do szpitala.  

 
Po zgłoszeniu się pacjenta 

do poradni skierowanie jest 
ważne tak długo, jak długo 

utrzymuje się problem 
zdrowotny, który był 
przyczyną wydania 

skierowania i jak długo 
lekarz specjalista 

prowadzący pacjenta 
wyznacza termin kolejnej 

wiyty.  
 

Wyjątkami są: 
- skierowanie na leczenie 

uzdrowiskowe (dokument 
podlega sprawdzeniu co 18 

miesięcy),  
- skierowanie na zabiegi 

fizjoterapeutyczne.

WARTO WIEDZIEĆ

Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, jakie leczenie wymaga skierowania, a jakie nie

Jak długo ważne jest skierowanie
Zdrowie 
Agata Flak 
agata.flak@polskapress.pl 

Pacjenci często zastanawiają 
się, jak długo ważne jest skie-
rowanie oraz czy zawsze jest 
potrzebne.  NFZ rozwiewa 
wątpliwości.  

Ogólne skierowanie jest po-
trzebne, kiedy chcemy skorzy-
stać z porady specjalisty, np. 
kardiologa, okulisty czy der-
matologa. A także do leczenia 
szpitalnego, uzdrowiskowego, 
jeżeli potrzebujemy rehabilita-
cji leczniczej oraz gdy staramy 
się o opiekę nad przewlekle 
chorymi.  

Skierowania nie potrzebu-
jemy, gdy chcemy umówić się 
do lekarza rodzinnego, gineko-

loga i położnika, onkologa, psy-
chiatry oraz dentysty.  

Jak długo ważne jest  
skierowanie  
- Zazwyczaj skierowanie jest 
ważne dopóty, dopóki istnieją 
przesłanki wskazujące na potrzebę 
podjęcia działań diagnostycznych 

czy terapeutycznych. Zachowuje 
ono swoją ważność do czasu reali-
zacji, np. poprzez ustalenie ter-
minu przyjęcia pacjenta do szpi-
tala. Następnie po objęciu pacjenta 
opieką danej poradni, skierowa-
nie ważne jest tak długo, jak długo 
utrzymuje się problem zdrowotny 
będący przyczyną wydania skie-

rowania i jak długo lekarz  prowa-
dzący wyznacza termin kolejnych 
wizyt - wyjaśnia Rafał Śliż, rzecz-
nik podkarpackiego oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
w Rzeszowie.  

Choć i w tym przypadku są 
wyjątki. Do takich należy skie-
rowanie na leczenie uzdrowi-

skowe, które podlega sprawdze-
niu co 18 miesięcy, licząc od dnia 
wystawienia. Wyjątkiem jest 
również skierowanie na zabiegi 
fizjoterapeutyczne w warun-
kach ambulatoryjnych. Doku-
ment traci ważność, jeśli w prze-
ciągu 30 dni od daty wystawie-
nia nie zostanie zarejestrowany 
w zakładzie rehabilitacji.  

Skierowanie można przesłać 
pocztą 
Każde skierowanie można przy-
nieść dorejestracji osobiście lub  
poprosić , aby ktoś z bliskich lub 
znajomych zrobił to za nas. 
Można również przesłać je po-
cztą. - W niedalekiej przeszłości 
również elektronicznie.  jeśli bę-
dzie to e-skierowanie. Od wrześ-
nia tego roku rozpocznie się pilo-
taż e-skierowania, które zacznie 
obowiązywać od stycznia 2021 
roku - dodaje rzecznik.  

Pacjent ma obowiązek do-
starczyć oryginał skierowania - 
o ile jest wymagane - nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych 
od dnia zarejestrowania się 
na listę oczekujących. W innym 
przypadku taki pacjent zostanie 
skreślony, a świadczeniodawca 
może mu zwrócić oryginał skie-
rowania.  ¹

Jeśli pacjent nie 
dostarczy skierowania 
w terminie 14 dni lub nie 
przyjdzie na wyznaczoną 
wizytę, zostanie 
skreślony z listy.  
Rafał Śliż, rzecznik NFZ

FO
T.

  1
23

RF

Skierowanie jest ważne, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę diagnostyki czy terapii

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


